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Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Kcy respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Komische situaties bij
TA.O. Wildenborch
Op het toneel van de kapel in de Wildenborch speel-
den zich vrydag-en zaterdagavond weer heel wat ko-
mische verwikkelingen af toen de toneelvereniging
TA.O. Wildenborch daar het blijspel "Boeren, bur-
gers en buitenleven" opvoerde.

Een blijspel in drie bedrijven, geschre-
ven door Wim Burkink. De regie was
in handen van de heer J. Huidink uit
Ampse. Het stuk speelde zich af rond-
om de persoon van boer Sibbe Dijk-
stra (gespeeld door Frits Pladet). Al te
veel verstand had Sibbe niet van het
boerenbedrijf. Daar komt bij dat zijn
vrouw Saartje (Jeanet Lindenschot)
niet bepaald stond te dringen om als
boerin door het leven te gaan.
Zo kon het voorkomen dat Sibbe zich
van alles liet aansmeren. Wat bijvoor-
beeld te denken van het moment dat
hij meende een koe te kopen en het
achteraf een stier bleek te zijn!

Dit soort situaties gingen er bij het pu-
bliek natuurlijk in als koek. TAO had
zoals van ouds weer een goede rolbe-
zetting. De zelfwerkzaamheid speelde
eveneens weer een voorname rol,
want de toneelaankleding was door de
leden zelf verzorgd. Medespelenden
waren verder: Frids te Lindert, Harry
Dinkelman, Reinier Klein Brinke, Di-
ny Schooien, Reint Mennink en Rei-
nie Groot Nuelend.

Voor.de grimering zorgden Willemien
Flierman en Gerda v.d. Berg. De da-
mes Diny van Ark en Gerda Mennink
boden zaterdagavond bloemen aan.

Gezellige
A chterhoekse avond
in Dorpscentrum
Het bestuur van de Vordense Oranje-
vereniging organiseerde zaterdaga-
vond in de grote zaal van het Dorps-
centrum een Achterhoekse avond dat
zeer bij het publiek in de smaak viel.
Aan deze avond werkten mee het re-
gionaal bekende duo Dinie en Wim
uit Bredevoort. Dit duo kreeg de zaal
met hun liedjes in het dialekt geheel
mee. Er werd enthousiast meege-
klapt en gezongen. Dinie en Wim
brachten in totaal een tiental liedjes.
De toneelvereniging "Krato" uit de
Kranenburg kan deze avond eveneens
terugzien op een succesvol optreden.
Zij brachten een blijspel met als titel
"Oei, oei, wat een geknoei". De titel
was zeer zeker niet misleidend want
op het toneel speelden zich inderdad
de gekste situaties af met het publiek
als de grote winnaar, want er werd wat
door de zaal af gelachen. Het pro-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken - Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Verleende vergunning voor
een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 7 mei tot en met
13 mei een vergunning afgegeven aan
het Astma fonds.

2. Herijk 1984
Het herijken van maten, gewichten en
meetwerktuigen voorde herijkplichti-
gen van o.m. de gemeente Vorden zal
plaatsvinden in de kantine van de af-
deling reiniging van de dienst openba-
re werken aan de Jan Vermeerstraat
79 te Zutphen en wel op:
14 mei 1984 van 10.00 tot 12.30 uuren
van 13.30 tot 16.00 uur;
15 mei 1984 zelfde tijden.
16 mei 1984 zelfde tijden.
Voor de gewichten zal voortaan een
herijkperiode van 4 jaar gelden, zodat
na de in mei 1984 te houden zitting
eerst ongeveer 4 jaar later een volgen-
de herijkzitting zal worden gehouden.

Voor degenen, die thans van de herijk-
zitting geen gebruik maken, bestaat
nog de gelegenheid tot herkeuring
aan het Ukkantoor Zwolle, Govert
Flinckstraat 31, uitsluitend op maan-
dag, uitgezonderd feestdagen, van
8.30-12.00 uur en van 13.00 - 16.00
uur.
Betrokkenen wordt aangeraden niet
tot de volgende zitting te wachten,
omdat dan inmiddels de thans op de
gewichten voorkomende ijkmerken
zullen zijn vervallen, (het jaartalmerk
81 is geldig tot eind 85, het jaartal 82
tot eind 86).
Voor de herkeuring en het justeren
van gewichten is keurloon c.q. justeer-
loon verschuldigd, dat bij het weer in
ontvangst nemen van de voorwerpen
moet worden voldaan.

3. Verkiezing van de leden van het
Europese parlement

l. Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van
het Europese Parlement een kiezer
toegestaan is bij volmacht te stem-
men. Daarbij gelden de volgende be-
palingen.

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Ter secretarie van deze gemeente

zijn kosteloos verkrijgbaar de for-
mulieren voor de verzoekschriften
om bij volmacht te mogen stem-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
op de veertiende dag voor de dag
der stemming, dus voor of op 30
mei 1984, door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij op de dag
der kandidaatstelling (2 mei 1984)
in het kiezersregister is opgeno-
men.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer aan de verzoeker is toege-
staan in een stembureau naar zijn
keuze aan de stemming deel te ne-
men.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden, moet
op de dag der kandidaatstelling zijn
opgenomen in een kiezersregister.

5. Bij inwilliging van het verzoek ont-
vangt de gemachtigde een vol-
machtlegitimatiekaart, waarmee
hij zich kan aanmelden in een
stembureau van zijn keuze binnen
Nederland.

B. Machtiging door overdracht van de
oproepingskaart

6. De kiezer kan ook, in plaats van een
verzoekschrift in te dienen, na ont-
vangst van zijn oproepingskaart,
tot en met de dag der stemming,
zelf een andere kiezer machtigen
voor hem te stemmen, door zijn
oproepingskaart aan die kiezer
over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen ge-
machtigde moet op de dag der kan-
didaatstelling (2 mei 1984) in het-
zelfde stemdistrict staan ingeschre-
ven als de kiezer die de volmacht
geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in het stemdistrict
waar hij staat ingeschreven, uit-
brengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzigngen als gemachtigde aan-
nemen. De volmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trekken of in
persoon aan de stemming deel te ne-
men.
Nadere inlichtingen worden ter ge-
meentesecretarie verstrekt.

2. Stemmen in een stembureu naar
keuze van de kiezer

Bij de aanstaande verkiezing van de
leden van het Europese parlement is
het een kiezer toegestaan zijn stem uit
te brengen in een stembureau naar
keuze. Daarbij gelden de volgende be-
palingen.

A. Schriftelijk verzoek
1. Ter secretarie van deze gemeente

zijn kosteloos verkrijgbaar formu-
lieren voor verzoekschriften om in
een stembureau naar keuze aan de
stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
14 dagen voor de dag der stem-
ming, dus uiterlijk op 30 mei 1984,
door de kiezer worden ingediend
bij de burgemeester van de ge-
meente waar hij op de dag der kan-
didaatstelling (2 mei 1984) in het
kiezersregister is opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan de verzoeker is toege-
staan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
oproepingskaart, die daardoor
wordt omgezet in een kiezerslegiti-
matiekaart.

gramma werd besloten met de verto-
ning van een film over Vorden zo rond
de vijftiger jaren.

WAARDERING VOOR
BURG. VUNDERINK

Aan het slot van de raadsvergadering
werd Burgemeester Vunderink, die
deze dag het tienjarig ambtsjubileum
als burgemeester van Vorden vierde,
namens de raad door de heer H.
Tjoonk in het zonnetje gezet. Hij over-
handigde een geschenkenbon, terwfjl
mevrouw Vunderink bloemen in ont-
vangst mocht nemen. "Dit had U niet
moeten doen, ik geef het cadeau toch
maar niet terug", zo reageerde de heer
Vunderink die zei altijd met erg veel
plezier met de raad te hebben samen-
gewerkt.

B. Mondig,' verzoek
5. Na ontvangst van zijn oproepings-

kaart kan de kiezer ook, in plaats
van een schriftelijk verzoek te
doen, |̂ch onder overlegging van
zijn OB^pingskaart vervoegen ter
secreta^ van de gemeente, waar
hij op de dag der kandidaatstelling
(2 mei 1984) in het kiezersregister
is opgenomen, om deze te doen
omzetten in een kiezerslegitimatie-
kaart. Dit kan geschieden tot op de
vijfde dag voor die van stemming,
dus uiterlijk op 8 juni 1984.

Een kiezer, die in het bezit is van een
kiezerslegitimatiekaart, kan zich ter
uitoefening van zijn kiesrecht aanmel-
den in een stembureau van zijn keuze
binnen Nederland. Nadere inlichtin-
gen worden ter gemeentesecretarie
verstrekt.
4. Inzamelen landbouwplastic
Hierdoor willen wij u herinneren aan
de inzamelingsaktie landbouwplastic,
zoals dié gehouden wordt op vrijdag
18 en zaterdag 19 mei aanstaande.
Omtrent een en ander is reeds uitge-
breidere informatie verschaft in Con-
tact onder de rubriek "Gemeente-
nieuws" van 26 april jongstleden.

5. Te verlenen bouw-aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de
algemene verklaring van geen be-
zwaar van Gedeputeerde Staten
van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de Stichting Burgerweeshuis,

IJsselkade 19 te Zutphen, voor het
verbouwen van het pand Schuttes-
traat 7 te Vorden.

Deze bouwplannen liggen tot 18 mei
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

6. Sluiting gemeente-secretarie en
afdeling Gemeentewerken op 9 mei

In verband met het jaarlijkse perso-
neelsreisje zullen de gemeente-secre-
tarie en de afdeling gemeentewerken
op 9 mei 1984 gesloten zijn. Wel is op
die dag bureau Bevolking en Burger-
lijke Stand van 09.00 tot 12.00 uur
geopend.
Voor het opgeven van kadavers kunt u
op 9 mei a.s. net als altijd naar het ge-
meentehuis bellen.

Nationale herdenking 1984
De Nationale Herdenking van allen,
die sinds 10 mei 1940 wanneer of waar
ook te wereld, in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van
allen, die door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen, zal dit jaar
worden gehouden op vrijdag 4 mei.
Evenals in 1983 is het programma
voor deze dodenherdenking als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur tot zons-

ondergang, t.w. 21.09 uur, zullen
van alle openbare gebouwen in
Vorden de vlaggen halfstok wor-
den gehangen. Particulieren wor-
den verzocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden
voor 20.00 uur zal de torenklok van
de N.H. Kerk worden geluid.

3. Zij die aan de herdenking willen
deelnemen, worden verzocht om
uiterlijk 19.50juur bij de ingang van
de algemene begraafplaats aanwe-
zig te zijn, waarna men zich geza-
menlijk naar de graven van de geal-
lieerde bondgenoten en het sym-
bolisch graf van hen die vielen uit
Vorden, zal begeven. Op deze gra-
ven zal door de burgemeester na-
mens het gemeentebestuur van
Vorden een krans worden gelegd.

4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zal volkomen stilte in acht worden
genomen. De plechtigheid wordt
hierna met een lied, te zingen door
het Vordens Mannenkoor, beslo-
ten.

5. Daarna worden degenen die daar-
aan behoefte hebben, in de gele-
genheid gesteld een eenvoudige
hulde te brengen door het leggen
van bloemen.

Met het oog op het karakter van deze
Nationale Herdenkingsavond zullen
geen toestemmingen worden ver-
leend tot het houden van openbare
vermakelijkheden op de avond van 4
mei.
De exploitatie van horecabedrijven
dient op deze avond zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijk-
heidsaspect ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot
21.00 uur verzoeken wij u de buiten-
verlichting, zoals neon en lichtbak-
ken, te doven.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Openstelling
Postkantoor Vorden
In verband met de dodenherdenking
op vrijdag 4 mei a.s. is de avondopeh-
stelling verplaatst naar donderdag 3
mei a.s.
Op zaterdag 5 mei is er geen postbe-
stelling. Uitsluitend voor het verstu-
ren van Exprespoststukken en tele-
grammen is het postkantoor geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.

Zie advertentie.

Kinderdansgroep
„de Achtkastelendansertjes"
Op vrijdagavond 11 mei houdt de Kin-
derdansgroep „de Achtkastelendan-
sertjes" hun openbare les in het
Dorpscentrum. Het is de tweede keer
dat een dergelijke avond gegeven
wordt. Ouders en belangstellenden
zijn van harte welkom. Toegang vrij.
De leiding berust bij: Christien Kraa-
jenbrink, Marjan Kerkhoven en Wil
Bootsma.

Wandelen met het IVN
in Vorden
Zaterdag 5 mei houdt het IVN, afde-
ling "De Oude IJsselstreek" een voor-
jaarswandeling rond kasteel Vorden.
Het kasteel ligt in "Het Vordense
Bos", een gevarieerd bos met schitte-
rende doorkijkjes.
Plaats van samenkomst: Parkeer-
plaats van kasteel Vorden.

In de Reep'n
Tijdens onlangs gehouden wedstrijd
te Winterswijk op de onderdelen vaar-
digheid en marathon wist onze plaats-
genoot Jan Groot Jebbink met zijn
merrie Theo Fano de Ie prijs te beha-
len. Proficiat.

Jeugddienst 6 mei 1984
Op zondagmorgen 10.00 uur is er in de
N.H. Kerk weer een Jeugddienst. De
dienst waarin het zal gaan over oorde-
len en vooroordelen, zal voorgegaan
worden door ds. D. Pisser uit Eefde.
Wij hopen dat het een goede dienst
mag worden en heten U van harte
welkom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H. ter Vrugt en
D.H. Tiessink; F. Hiemstra en R.J.
Groot Jebbink.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: H.G. Albers, oud
88 jaar; G.J. Harmsen-Vriezekolk,
oud 91 jaar; C.C. Vogtlander-Netto,
oud 79 jaar: H.J. Reerink, oud 76 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 mei 10.00 uur: ds. D. Fisser
uit Eefde, Jeugddienst.
19.00 uur: ds. J. Veenendaal, 150 jarig
bestaan Kerkorgel.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 6 mei 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-

stra
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST HUISARTS
5 en 6 mei dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 5 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5 en 6 mei W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Mei: mevr. Brandenburg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



VIDEO 2000 SYSTEEM
TYPE RS24VR 13

NIEUWSTE MODEL!
Compacte uitvoering met vele extra mogelijkheden
zoals stilstaand beeld, versneld beeld enz. enz.

INCLUSIEF KABEL, BAND ENZ.

Nederlandse uitvoering
met volledige Nederlandse garantie en service

PROFITEER
NU: 1595,
FA. MULLINK
AKKERMANSSTRAAT 9, VELSWIJK-ZELHEM.
TELEFOON 08344-301

VERKOOP VAN RADIO EN T.V.
EN HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN
EN REPARATIE-INRICHTING

Kleuter- en lager onderwijs te Vorden

AANGIFTE VAN LEERLINGEN
VOOR HET CURSUSJAAR 1984/'85
De ouders van toekomstige leerlingen zullen binnenkort via de kleuterscholen worden be-
naderd voor het aangeven van hun kind.
Ouders, die geen bericht ontvangen, kunnen zich rechtstreeks in verbinding stellen met
het hoofd van de school van hun keuze.

KLEUTERSCHOLEN
Samenwerkingsschool Kranenburg en omg.
Hoofd: Mej. Buitink, tel. 6652

Openbare kleuterschool 'Het Kwetternest'
Hoofd: Mevr. Van de Staay-Haanappel, tel. 2113

Chr. kleuterschool 'De Springplank'
Hoofd: Mevr. Boschloo-Regelink

Prot. Chr. kleuterschool 'De Timpe'
Hoofd: Mej. Hofenk, tel. 1904

Kath. kleuterschool 'De Vordering'
Hoofd: Mej. Uffing, tel. 2450 '

LAGERE SCHOLEN
Chr. Lagere school 'Prinses Juliana' Wildenborch
Hoofd: Dhr. Kok, tel. 6797

Samenwerkingsschool Kranenburg en omg.
Hoofd: Dhr. Bekker, tel. 6652

Kath. Lagere school 'De Vordering'
Hoofd: Dhr. Overmars, tel. 2450

Openbare Lagere school Dorp
Hoofd: Dhr. Van Meerem, tel. 1360

School met de Bijbel 'Het Hoge'
Hoofd: Dhr. Reindsen, tel. 2036

Jonge Florijn
17f45

Citroen Florijn 12,45
Blijvend in ons assortiment wegens groot sukses

Binger St. Rochus Kapelle
Kabinett nter 6,95

6 voor O»Jf~~

VINOTHEEK SMIT
Slijterij - Wijnhandel

Telefoon 1391

MODE-PRIJS

FESTIVAL
Sandalen voor hare /ooi en met leren

heren z i j n hoogmode! voetbed zit ^ewekii^.
l )e/e stevig1 mannen- |s z'n geld zo-

_^ sandaal op onverslijt- doende dubbel en
dwars waard! Neem
mee dit actuele model
voor /o'n ouderwetse
prijs! Maten 40-46

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TEL 1342, VORDEN

TELT

Vertikaalzakkende zonneschermen
type D.H.Z.

Zelf eenvoudig te
monteren. Met een
volledig doorzicht
van binnen naar
buiten. Omdat het
scherm vertikaal
hangt, hoeft u niet
méér te
kopen dan ^y^
dat u
nodig
heeft.om het
gehele raam
te bedekken.

Bediening kan met de hand of elektrisch.

Voor een goed advies naar

interieuradviseur
m

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Zwembad "In de dennenff

VORDEN

Openstelling: zaterdag 12 mei 1984 om 14.00 uur
De openingstijden zijn:
maandag 14.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
zondag 12.00 - 1 7.00 uur

Bovendien is het zwembad voor abonnementhouders en 25 badenkaartbezitters
geopend op dinsdag t/m vrijdag van 07.00 - 10.00 uur.
Gedurende het hoogseizoen van 30 juni t/m 8 september is het bad, behalve
maandag, ook geopend van 12.00 - 14.00 uur.

De prijzen zijn t.o.v. het vorig jaar onveranderd en bedragen:
Gezinsabonnement voor ouders + kinderen t/m 17 jaar 144,00
Abonnement jeugd 40,00
Abonnement 18 jaar en ouder 74,00
Tienbadenkaart jeugd 16,00
Tienbadenkaart 18 jaar en ouder 27,50
25 badenkaart jeugd 35,00
25 badenkaart 18 jaar en ouder 62,50
Entreekaart jeugd 2,00
Entreekaart 18 jaar en ouder 3,00
Zwemleskaarten voor 12 lessen 24,00

Voor personen in het bezit van een pas 65 gelden na legitimatie
jeugdtarieven.

De abonnementen zijn te bestellen:
A. door invulling en inzending van onderstaande strook en gelijktijdige betaling

van het juiste bedrag voor 5 mei a.s. opZwembad reknr. 36.64.24.262 van de
Rabobank te Vorden. Gironummer Rabobank is 862923 of op Zwembad
reknr. 48.63.78.543 van de Amrobank te Vorden. Gironummer Amro bank is
837570.
Daarbij onderstaande strook inleveren bij of opzenden naar H. J .A.
Mombarg, Het Kerspel 27, 7251 CT Vorden.

B. door invulling en inlevering van onderstaande strook en gelijktijdige betaling
van het uiste bedrag tijdens de zittingsavonden in het Dorpscentrum op 7 en 8
mei van 19.00 - 21.00 uur.

De aldus bestelde abonnementen kunnen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad worden afgehaald.

Na 12 mei worden de prijzen van de abonnementen met 5,- ver-
hoogd.
Opgave en betaling zwemlessen dient dit jaartegelijk met de abonnementensver-
koop op 7 en 8 mei te geschieden.

-3K-
INVULSTROOK

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Wenst voor het seizoen 1984 voor Zwembad "In de Dennen" te Vorden
aantal
D jeugdabonnementen a f 40,- Roepnaam 1 e kind

geboortedatum

Roepnaam 2e kind

geboortedatum _

voor meerdere jeugd a.u.b. open ruimte links onder gebruiken.

D volwassenen abonnnement a f 74,- Voorletters

geboortedatum

D gezinsabonnement a f 144,- Voorletters vader

geboortedatum _

Voorletters moeder

geboortedatum

Kinderen gezinsab. beneden 18 jaar

Roepnaam Geboortedatum

D zwemleskaart a f 24,- voor

Het verschuldigde bedrag ad f is per overgemaakt

op de rekening zwembad bij de __

Datura _ Handtekening

bank

Hout en Bouwbond
CNV

INLEVERING
VAKANTIEZEGELS

op woensdag 9 mei en donderdag
10 mei a.s. van 19.00 - 21.00 uur.
Zutphenseweg 48, Vorden.

De plaatselijke vertegenwoordiger

18.
pril'

25 .000

1983CXPallas25IE
1983 Visa special
1983 Visa G T LPG
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 special
1983 GSA Special
1982 CXAthena LPG
1982 GSA Special Break
1982 Visa Super E

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

1982 2CV6 Special
1982 Fiat Argenta LPG
1982 A us t in Mini Metro
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa S u per E
1981 Visa Club luxe
1981 2 CV6 special
1981 Renault 18 TS LPG
1981 Renault5 GTL

1980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pallas
1980 GSA Club
1980 Volvo 244 DL LPG
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Alfa Sud LPG
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1978 GS Club

De Venterkamp 11, Ruurto. fel. 05735 ï 753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

SANDRA

Geboren op zondag 29 april 1984
's morgens om 5 over half 6.

Tonny en Diny Bosch
Hoetinkhof 93
7251WKVorden

op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen
alles op maat gemaakt

TUINBANK 139,-

Kasten / Ramen /
Deuren
worden op maat gemaakt

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Te koop: Yamaha, bj. '78, zeer
goed. Schijfrem -f- onderdelen.
f400,-.
Bellen na 20.00 uur: 05752-
1920

Te koop: z.g.a.n. bromfiets
Zundapp, met handversnel-
ling. Vraagprijs n.o.t.k.
Tel. 1515

Te koop: twee-pers, tent met
dichte luifel, f 90,-.
Tel. 2183. Staringstr. 9, Vorden.
Na zes uur.

VREDESMARATHON 5 mei
start bij de vredeskraam
(marktplein) vanaf 13.00 uur.
Ook voor fietsers, l nl. tel. 2082.

Te koop: rode kool-, bloem-
kool- en spitskoolplanten.
Waarle, Hamsveldseweg 2, tel.
6865

Te koop: nieuwmelkte en
dragende vaarzen, ook wel
ruilen met ander vee.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden, tel. 6735

Maak van elke

DIEETDAG
een

FEESTDAG
Met brood van

Uw Echte Bakker

<ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Aan meters 50,-, bollen
60,- en gekloofd 65,-.
Eik - beuk - berk.
05735-1249

Wegens omstandigheden te
koop: 1 prachtige 2-jarige
New Forrest merrie. V: kant-
jes Astero. Zeer premiewaar-
dig. Vraagprijs f 1250,-.
Tel. 08342-3325; bellen na
18.00 uur

!k heb 2e paasdag j.l. mijn
blauw-wit gestreepte re-
genjas laten hangen op een
bank ca. 300 m v.h. fietscross-
terrein in Ruurlo.
L. van Egmond, 05753-2300

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

HENK MAKKINK
en
AALTJEN WUESTENENK

trouwen 4 mei a.s. om 10.00 uur in het ge-
meentehuis te Warnsveld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
10.45 uur in de Ned. Herv. kerk te Warns-
veld door Ds. Weenink.

Wij houden receptie vanaf 15.30 uur tot
17.00 uur in Café-Rest. 'de Uitrusting' te
Eefde.

Kerkhofweg 1 a, Warnsveld
Koekoekstraat 23, Vierakker

Toekomstig adres: Kerkhofweg 1 a te Warnsveld.

W/LM A WNASSELT
en

BENTERMULL

gaan trouwen op 16 mei.

Om 18.45 uur wordt ons huwelijk kerkelijk bevestigd in
de Ned. Herv. Kerk van Vorden.
Vanaf 20.00 uur kunt U ons f el (citeren in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

Ons adres wordt: Korte Beukerstraat 12a, 7201 KP Zutphen.

Op zaterdag 12 mei hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te herdenken

J. GROOT ROESSINK
en ,

HJ. GROOT ROESSINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

Mei 1984
Julianalaan 11
7251 EP Vorden.

Op zaterdag 12 mei a.s. hopen wij met kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te vieren

W.H.J. KORNEGOOR
J.H. KORNEGOOR-TJOONK

Gelegenheid tot feliciteren maandag 14
mei a.s. van 19.00 - 20.30 uur in cafe-weg-
restaurant „De Boggelaar", Vordenseweg
32 te Warnsveld.

Hoekendaalseweg 4
7251 RM Vorden. Mei 1984.

i».
•-̂ X^V -̂«H^>^

In plaats van kaarten.

Op dinsdag 8 mei a.s. hopen onze ouders,
grootouders en overgrootouders

HJ.WILLEMS
en

F.D.WILLEMS-HISSINK

hun 55 jarig huwelijksfeest te vieren.

Om "hen hiermee te feliciteren bent u van
harte welkom 's middags van 15.00 tot

116.30 uur in café De Herberg, Dorpsstraat
10a te Vorden.

Hun dankbare kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Berkendijk 1
7251 NW Vorden
Mei 1984.

Hartelijk dank.
aan alle mensen, die ons gisterenavond hebben gehol-
pen om de dieven die onze winkel bezochten in de kraag
te grijpen.

Fam. Lammers
Zutphenseweg 29

Postkantoor Vorden
In verband met de dodenherdenking op vrij-
dag 4 mei wordt de

AVONDOPENSTELLING VERPLAATST
NAAR DONDERDAG 3 MEI A.S.

Op zaterdag 5 mei is er

GEEN POSTBESTELLING
Uitsluitend voor het versturen van Expres-
poststukken en telegrammen is het post-
kantoor geopend van 09.00 tot 10.00 uur.

Heden overleed geheel onverwacht onze dierbare vader
en lieve opa

HENDRIK JAN REERINK
weduwnaar van L J. Spekkink

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: H. Reerink
G. Reerink-Wunderink
Wilma en Janine

Hengelo Gld.: HJ. Reerink
G.L. Reerink-Hissink
Rob en Nienke

Zelhem: E.J. Reerink

7251 PM Vorden, 25 april 1984
„'t Winkel", Langkampweg 8.

Correspondentieadres:
H. Reerink, Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Met grote droefheid geven wij kennisvan het overlijden
op 28 april van mijn lieve Man, onze lieve Vader, Broer,
Grootvader en Overgrootvader

ROELAND ANTOON VAN WIJK
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

op 83-jarige leeftijd.

7251 DL Vorden
Zutphenseweg 52

H. W. L. van Wijk-van der Klift
E. van Wijk

D. Berkhout-van Wijk
D. J. Berkhout

L. Mulder-van Wijk
P. G. Mulder

S. van der Ent-van Wijk
F. van der Ent

R. R. van Wijk
J. van Wijk-Berg

E. H. van Wij k

R. E. van Wijk

J. Oversteegen-van Wijk

Klein- en Achterkleinkinderen

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum, Het Jeb-
bink 4 te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag 3 mei
a.s. om 12.00 uur in aula 1 van het crematorium te-Dieren.
Vertrek van het Uitvaartcentrum om 11.15 uur.

Bouw en Houtbond FNV
AFD.VORDEN

Vakantiebonnen inleveren op maandag 7
mei in Zaal 'de Herberg' van 19.00-20.30
uur; in Zaal Schoenaker op 8 mei van
19.00-20.30 uur met volledig ingevulde ei-
gen berekening en bank- of gironummer.

HET BESTUUR

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Barbecuen - Barbecuen

KOM MEE NAAR BUITEN
ALLEMAAL

naar

CAFE-BAR

„DE SMID"
Oergezellige barbecue-

gelegenheid vanaf 12,95 p.p.

Kerkstraat 11 - Keijenborg
Telefoon 05753-1293.

De Keurslager

GELDIG VAN 3 TOT EN MET 5 MEI

Schnitzel gepaneerd 100 gr. l r

VOOR DE BOTERHAM DAT HEERLIJKE GEBRADEN

Zeeuws spek 100 gr. 1,55
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Test uw verkeerskennis
gratis en geheel vrijblijvend op 8, 9 en 10
mei a.s. Wilt u hieraan deelnemen maak dan
een afspraak.

AUTORIJSCHOOL „OORTGIESEN"

Brinkerhof 82, Vorden Telefoon 2783

VORDENSE WINKELIERSVERENIGING

KOOPAVOND

van a.s. vrijdag 4 mei wordt i.v.m. de
dodenherdenking verplaatst naar

DONDERDAG 3 MEI

VAKANTIE
14 tot en met 26 mei

KAPSALON P. SIETSMA
Dorpsstraat 1

Woensdag en donderdag knippen volgens afspraak.
Tel. 1984.

Wij maken onze cliënten erop attent dat onze kantoren op

VRIJDAGAVOND 4 ME11984

GESLOTEN
zullen zijn, i.v.m. herdenking der gevallenen.

In verband hiermede wordt de avondopenstelling van 4 mei
1984 verplaatst naar

DONDERDAGAVOND 3 ME11984
DE GEZAMENLIJKE BANKEN IN VORDEN.

POELIER
HOFFMAN

Braadkuikens
Schnitzels

Dijen

. per kg

per stuk l r

8 voor l Ur"~

per kg 8,00

VAUWIID1

5 geraniums
4 kleuren 9,75

5 dahlia knollen 6,95

Volop tomatenplanten, komkommers,
paprika's, bieslook en alle andere groente-
planten.

Grote sortering kinder-, dames- en herenondergoed
Wij verkopen de bekende merken zoals Palma, Beeren, Staritex, Twentine enz. ^ flO/n l/Offinri
Vrijdag 4 mei geven wij op al ons kwaliteitsondergoed ter kennismaking l U /O KUlllIly

Graag tot ziens op de markt. TEXTIELHANDEL B. DIEPERINK

VoorZELFMAAKMODE STOF-
JES naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VOROEN - TEL O5752-1971

Kamers
te huur

St. Janstraat 69
Telefoon 05753-1329

W.B. TE STROET

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

PRETÏY MARKT
op 11 augustus van
zwem- en Polo-

vereniging Vorden '64

Bel 2407
Het wordt bij U thuis

opgehaald



Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen
volgens de

nieuwe methode.
Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stationsstraat 18

RUURLO
TEL. 05735-1426

Voorjaars aanbieding

in eiken en grenen

Toogkast: 1,47 m breed, 2,05 hoog.
Geheel massief eiken front, met zeer veel
bergruimte. ^^ ̂ ^
Van: f 1985,- 4 W*
deze week voor: • m f ^9^

Idem in grenen uitvoering met een massief
grenen front. _ ^^
Van: f 1648,- *• Jtt Qfl
deze week voor: l "w ̂ J %P "̂

(zolang de voorraad strekt)
Gratis reservering voor latere levering.

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 05752-1514

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?

Schoolstr 17
Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
van vertrouwen

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750 13813

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service

nderdelen direkt leverbaar
E WILD

Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

DIESELOLIE
PETROLEUM
HUISBRANDOLIE
VRAAGT PRIJS

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
VORDEN. TEL 05752-1811 of 1217

echte COLLY!
Uit natuurleer,
handgemaakt,

sierlijke stiksels
en handige klitte-

bandsluiting.
Maten 34 t/m 42

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342

Verkrijgbaar bi/:

Hollandse andijvie 1 k g . . . 1,59
Rabarber i k g 0,98
Raapstelen ikg 0,98
Golden Delicious grote 2 kg 2,75

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

heren-
pantalons
59,- en 69,-

over-
hemden k/m

29,-

dames-
blouses

39,-

spencers

25-
meisjes- en jongens-

broeken
modisch v.a. 24,—

a.s. donderdag koopavond tot 9 uur. Ook open van 6-7 uur.

RUURLO

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekering
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/M excl. glas en

f 0,95 °/oo inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35°/oo.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrisico's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDENw.a.

O VERBOORD
met alle standaard ontwerpen voor uw premie A - B of vrije sector
woning. Uw woning wordt door ons vrijblijvend ontworpen. Binnen de
voor uw bouwterrein geldende eisen. Laat ons u hierover informeren
zodat ook u later kunt zeggen: 'DIT ONTWERP IS

ONZE EIGEN WONING'

v\

uuiĵ Cc^

LEEFLANG
ARCHITECTUUR
SCHOOLSTRAAT 17 - VORDEN - 05752-2737
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Commissie voor Cultuur en Welzijnszorg wil

Voorwaardelijke verlenging
kontrakt Muziekschool

De commissie voor Cultuur en Welzijnszorg besloot donderdagavond
unaniem het college van B&W te adviseren de opzegging aan de mu-
ziekschool Zutphen te handhaven maar wel de termijn te verschui-
ven. In feite wil de commissie dat de muziekschool gevraagd wordt om
een voorwaardelijke verlenging van het kontrakt (de gemeente Vor-
den heeft destijds de overeenkomst met de Stichting Muziekschool
regio Zutphen per augustus aanstaande opgezegd).

Er wordt gedacht aan een tijdsduur
van één hooguit twee jaar in welke pe-
riode met elkaar van gedachte kan
worden gewisseld op welke wijze mu-
ziekonderwijs in Vorden gegeven
moet worden.
Aanleiding tot deze zienswijze was
een voorstel van de P.v.d.A. fraktie die
deze avond nader door socialist A.J.
Stoltenborg werd toegelicht.
De heer Stoltenborg sprak van een ui-
terst onzekere situatie in Vorden me-
de doordat de eventuele invoering van
muziekonderwijs nieuwe stijl eerst
per l januari 1985 kan plaats vinden.
Mede gelet op het feit dat de gemeen-
te Vorden een afkoopsom aan de mu-
ziekschool moet betalen (wethouder
J.F. Geerken deelde mede dat het hier
gaat om een bedrag van 226.000 gul-
den) en gelet op het gegeven dat de
begroting van de muziekschool voor
het komend cursusjaar voor de ge-

meente Vorden, bij voortzetting, een
stuk voordeliger zal uitvallen (volgens
de wethouder 8000 gulden) bepleitte
de P.v.d.A. het kontakt met het be-
stuur van de Stichting muziekschool
Zutphen te hervatten.
Gedurende de verlenging van het
kontrakt staat de P.v.d.A. gezamenlijk
overleg voor tussen de gemeente Vor-
den; Muziekschool regio Zutphen,
adviescommissies welke tot nu toe be-
trokken zijn bij het uitwerken van alte-
natieven en een vertegenwoordiger
van de huidige leerlingen van de mu-
ziekschool.
De commissie Cultuur en Welzijn
stemde volledig met het voorstel van
de P.v.d.A. in omdat, zoals Stolten-
borg formuleerde, de betrokken par-
tijen meer ruimte en tijd geboden
wordt hun belangen af te wegen en in
te brengen bij de ontwikkeling van
eventuele alternatieven.

WD'ER E. BRANDENBARG:

Huisvuil ui buitengebied alleen
's zomers eens per week ophalen

Uit het standpunt van milieuoverwegingen stelde de
heer E. Brandenbarg (WD) donderdagavond in de
commissie Openbare Werken voor om het huisvuil in
de buitengebieden alleen in de zomermaanden eens
per week op te halen.

"In de winter kunnen we best volstaan
met eens per veertien dagen", zo stel-
de hij. Wethouder Geerken zegde toe
dit voorstel in het college te zullen be-
spreken.
De heer W.A.J. Lichtenberg (CDA)
was van mening dat het landbouw-
plastic in de buitengebieden veel te
laat wordt opgehaald.

"Er is geen boer die het plastic tot half
mei laat liggen, men wil het voor de
Pasen opgeruimd hebben", aldus de
heer Lichtenberg.
Gemeentewerken fungeert hier al-
leen als coördinator. De heer Lichten-
berg ftreeg de toezegging dat getracht
zal worden aan zijn wens tegemoet te
komen.

Raad Vorden besluit
in principe voor omleiding

doorgaand vrachtverkeer
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond na een langdurige
discussie in principe besloten voor omleiding van het doorgaande
vrachtverkeer. Daartoe dienen de bochten wel "vloeiend" te worden
gemaakt. Dit door de heer J. Bosch (P.v.d.A.) gedane voorstel, werd
by monde van de heer C.Chr. Voerman door de gehele CDA fraktie
ondersteund.

Er werden overigens nog wel enkele
bepalingen aan deze principe-beslis-
sing verbonden. Zo zullen de financië-
le aspekten voor de gemeente worden
"meegenomen", alsmede de belangen
voor de mensen die aan de om te leg-
gen route wonen en niet te vergeten
de belangen van de mfddenstand.

WD TEGEN OMLEIDING
De voltallige WD fraktie toonde zich
tegenstander van omleiding van ver-
keer in welke vorm dan ook. Woord-
voerder M. Groen beklemtoonde de
nadelige economische aspekten voor
de middenstand en de gevolgen op fi-
nancieel gebied voor de gemeente.
"Vorden wordt door dit besluit een
dood dorp", zo sprak hij.

CDA VOOR OMLEIDING
De heer Voerman (CDA) noemde het
standpunt van het CDA weloverwo-
gen. "Het is hier beslist geen achterna-
middag-overpeizing", zo stelde hij. De
heer Voerman vond de verkeersdruk-
te struktueel. "Het probleem ligt echt
niet alleen in de Dorpsstraat, aldus
Voerman.
Oplossingen in de vorm van radarcon-
troles of verkeersgeleiders zag hij niet
zitten. Een voorstel van hem om na-
dat de raad een principe-besluit heeft
genomen, de bevolking te vragen hoe
zij erover denkt vond geen genade in

de ogen van de andere frakties. "Dat
zou voor de raad een brevet van on-
vermogen betekenen", zo formuleer-
de de heer Groen.

PVDA INDIENERS VAN

HET VOORSTEL
De indiener van het voorstel de heer
Bosch geloofde niet dat de Dorpsstraat
nu een soort museum zal gaan wor-
den. "Wellicht zuilen wat middenstan-
ders schade ondervinden, dit is echter
niet met harde cijfers aantoonbaar.
Wel zal het winkelen in het dorp aan-
genamer worden", zo stelde de heer
Bosch. Het uiteindelijke "financiële
plaatje" achtte hij t.z.t. van groot be-
lang. "Het gaat nu om een aangeven
van de richting van wethouder H.A.
Bogchelman (WD) die zei niet graag
de geschiedenis in te willen gaan om-
dat de raad de middenstand in Vorden
kapot heeft gemaakt werd door CDA
en P.v.d.A. voor "kennisgeving" aan-
genomen.

MUZIEKSCHOOL
Het voorstel van de P.v.d.A. fraktie
om het kontrakt met de muziekschool
Zutphen met één of twee jaar voor-
waardelijk te verlengen, werd door
college en raad overgenomen. De be-
doeling is dan om in een open gesprek
met de muziekschool te bekijken op
welke wijze het beste muziekonder-

wijs in Vorden kan worden gegeven.
De muziekschool zal dan wel voor l
juni de gemeente antwoord moeten
geven of voorwaardelijke verlenging
acceptabel is. De raad zal dan eind ju-
ni een voorstel van het college kunnen
verwachten. GEEN

SCHADEVERGOEDING
VOOR G. BERENDSEN

Met alleen de WD fraktie tegen (zij
vond dat de heer Berendsen wegens
een geweigerde kapvergunning scha-
deloos gesteld moet worden) besloot
de raad het verzoek van de heer Be-
rendsen af te wijzen. Een voorstel van
CDA en P.v.d.A. in de commissie Al-
gemeen Bestuur om Berendsen als-
nog een kapvergunning te verlenen
werd op indicatie van Burg. Vunde-

rink afgewimpeld. Wel kwam de raad
overeen dat onderzocht zal moeten
worden of de kapverordening in Vor-
den niet aangepast moet worden. Een
voorstel van de heer C.Chr. Voerman
(CDA) om de huidige eigenaar van
het bewuste perceel grond waarop de
18 eiken staan, de heer Groot Jebbink
een kapvergunning te laten indienen
en om deze aanvraag dan te toetsen
aan het wellicht nieuwe beleid ten
aanzien van de kapverordening, werd
zowel door het college als raad met
"ja" gehonoreerd. "Het hangt natuur-
lijk wel af op welk tijdstip de kapaanv-
raag wordt ingediend", aldus burge-
meester Vunderink die de commissie
Algemeen Bestuur t.z.t. een gespreks-
notitie over deze materie zal doen toe-
komen.

Commissie Algemeen Bestuur:

In principe besluiten voor
omleiding zwaar vrachtverkeer
De raad van Vorden is dinsdagavond l mei gevraagd een principe uit-
spraak te doen met als uitgangspunt omleiding van het zware vracht-
verkeer via een vloeiende afbuiging, met wel de kans dat daardoor
vermoedelijk het personenvervoer zal worden meegezogen. Zo luid-
de althans woensdagavond de zienswijze van de meerderheid van de
commissie Alg. Bestuur de heren J. Bosch (PvdA) en C.Chr. Voer-
man (CDA).

Meerderheid Commissie Algemeen Bestuur:

Onderzoek of de heer Berendsen
alsnog een kapvergunning verleend
kan worden

De meerderheid van de commissie Algemeen Be-
stuur heeft het college woensdagavond voorgesteld te
onderzoeken of de heer Berendsen aan de van Len-
nepweg alsnog een kapvergunning verleend kan wor-
den voor 18 eiken naby de Larenseweg. De heer Be-
rendsen heeft een perceel grond verkocht met daarop
de 18 eiken.

Heeft de raad de voorlopige keus be-
paald, zie raadsverslag elders in „Con-
tact", dan zal de eerste stap van het
college zijn te onderzoeken wat de ef-
fekten voor de middenstand zijn. En
niet in de laatste plaats, hoe komt het
financiële plaatje er uit te zien.
In feite kan men dan nog alle kanten
uit, want de commissieleden lieten
duidelijk doorschemeren dat, mocht
het allemaal te duur worden, het wel-
licht bij de huidige situatie in het dorp
zal blijven.
Commissie lid H. Tjoonk (WD) bleef
zich verzetten tegen omleiding van
het verkeer in welke vorm dan ook.
Hij schaarde zich achter de inspreker
B.H. J. de Regt die namens de KNO V
en de Vordense Winkeliersvereniging
een beroep op de commissie deed het
voorstel van het collge aan te houden.

De Vordense ondernemers willen na-
melijk een effektenonderzoek op we-
tenschappelijke basis laten verrichten
door het onafhankelijke Centraal In-
stituut Midden en Klein Bedrijf
(CIMK), opdat een gedegen beslis-
sing kan worden genomen.

Behalve de heer H. Tjoonk, voelde de
commissie Algemeen Bestuur niets
voor aanhouden van het voorstel,
maar liet wel blijken dat wanneer de
winkeliers dit onderzoek zullen laten
plegen, de "uitkomst" daarvan in een
later stadium in de besluitvorming te
zullen meenemen.

Of zoals de heer Voerman het uitdruk-
te bij het bepalen van de koers reke-
ning houden met de informatie die
binnenkomt.

Alvorens hij destijds zelf de bewuste
grond aankocht heeft de heer Berend-
sen verzuimd een kapvergunning aan
te vragen. Toen hij dat in een later sta-
dium wel deed werd de vergunning
geweigerd met als gemeentelijke mo-
tivering dat de landschapswaarde voor
de gemeente prevaleert. Toen de heer
Berendsen vervolgens een verzoek
om schadevergoeding deed besloot de
raad het verzoek in handen te stellen
van eei^chadebeoordelingscommis-
sie. D^p commissie konkludeerde
dat BerWdsen een schadevergoeding
betaald diende te worden van f.
4867,97. De heren J. Bosch (P.v.d.A.)
en C.Chr. Voerman (CDA) waren het
met he^rollege eens dat het verzoek
om scT^fevergoeding niet gehono-
reerd kan worden, omdat zo zei de
heer Bosch de heer Berendsen beter
had moeten uitkijken. Dus zo zeiden
beide heren heeft het college formeel
gelijk. Men deelde de opvatting van
Burg. Vunderink die vond dat de scha-
debeoordelingscommissie te eenzij-
dig heeft geadviseerd.
Met het oog op de menselijke schade
die geleden wordt (de bewuste bomen
zouden nl. door een notariële akte op
31 oktober 1985 automatisch ten deel
vallen aan de heer Gr. Jebbink, (waar-
aan de heer Berendsen de grond heeft
verkocht) werd het college verzocht te
onderzoeken of alsnog een kapver-
gunning verleend kan worden.

De heer Tjoonk (WD) stelde zich op
het standpunt dat het advies van de
schadebeoordelingscommissie ge-
volgd moet worden en de f. 4867,97
uit te keren.
In de commissie financiën waar dit
voorstel woensdagavond eveneens
aan de orde kwam zei de heer M.
Groen (WD) dat het hem zeer hin-
derde dat men hier zomaar aan het ad-
vies van de schadebeoordelingscom-
missie voorbij loopt. ^^
"Ik vraag mij af waarorri^R een com-
missie moest worden inflsteld wan-
neer het advies toch niet wordt opge-
volgd".
De overige leden van de commissie fi-
nanciën waren van ma|ü?g dat dit
voorstel in de eerste pla^fthuishoort
in de commissie Algemeen Bestuur.
De CDA'ers H.J. Graaskamp en R.J.
van Overbeeke wensten dan ook geen
mening te geven.
P.v.d.A.-er A. Ploeger stelde dat wan-
neer de raad schadevergoeding wil be-
talen, hij daar geen moeite mee heeft.
Tijdens de discussie in de commissie
Algemeen Bestuur werd besloten bin-
nenkort van gedachten te wisselen
hoe de kapverordening in de toe-
komst moet worden toegepast met
zoals burgemeester Vunderink het
omschreef de interessante vraag laten
we de landschappelijke waarde of eko-
nomische waarde van bomen in de
toekomst prevaleren?

Bi'j ons in d'n Achterhoek
A'j zo op dizzen dinsdag nao buut'n kiekt, he'w gistren wel volle geluk
ehad met ons koneginnefees. Tot net nao 't vuurwerk bleef 't dreuge
(maor goed dat ze iets eerder begonn'n met 't geknapte) en too pas
kwamm'n de boer'n an de beurte. En la'w daor ok maor bli'j umme
wean. Zonder un bujje reagen op zien tied kont die now eenmaol ok
neet, wilt ze straks nog un betjen van 't land of uut de weie haal'n.

Maor um op dat koneginnefees trugge te komm'n: wat was t'r in 't vor-
dense darp toch un volk op de beene. En spiet dat ze ekomm'n bunt zal
d'r wel gin ene hemm'n ehad want d'r was veur iederene wat te doone.
En alles goed op touw ezet deur onze oranjeverenugging, die de grote be-
langstelling dan ok dikke vediend hef.

Jommer dat t'r altied nog weer luu bunt die, al of neet onder invloed van
alkohol, neet met de hande van de angebrachte vesiering af kont blieven
en prebeert de boel te veniel'n. 't Uutschot van onze samenleaving dat
zich daor met ophölt is eerluk ezeg de ink van de penne nog neet weerd
umme d'r oaver te schrieven, daorumme gao'w d'r ok maor neet wieter
op in.
Iets anders is of de ruumte bi'j de veschillende dinge wel altied groot ge-
nog was. Zoas b.v. bi'j de wedstried um de sterkste man. Degene die veu-
ran ston kon 't natuurluk heel goed zeen maor d'r waarn d'r nogal wat die
eigenluk op stelten hadd'n motten staon umme d'r iets wiezer van te
wodden. Gin vewiet an de organisatie maor 't kwam gewoon deur 'n
grooten hoop volk die d'r was.
Meschien volt t'r toch wel 's oaver te denken umme 'n volgende keer al
die veschillende dinge 's bi'j kasteel Vorden te holl'n. Daor lig un prach-
tuge weie die zich veur zukke dinge heel goed leent. Dat he'w in 't velejen
al wel 's vaker ezeen. Ok de aubade zal bi'j 't gemeentehuus meer tot zien
rech komm'n dan in 't darp onder de grote kastanjes, 't Bordes van 't ge-
meentehuus liekt veur zoiets heel was passender dan un platte boeren-
wagen met un oranjezeil, wat natuurluk neet zeggen wil da'w de boeren-
wagens wilt diskrimmeneer'n. 't Is dan wel iets wieter loop'n veur wat luu
maor da's allene maor goed veur iederene bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Demonstratie Vordense middenstand

Onder aanvoering van hun voorzitter waren vele leden van de Vordense Winkeliersvereniging, dinsdaga-
vond met aanhang in optocht vanaf het Marktplein richting gemeentehuis vertrokken, /ij voerden leuzen
mee met als tekst "Waarom nu besluiten als wy ons nog moeten uiten" en "Waarom nu perse doorzetten
zonder op ons te letten".
Burgemeester Vunderink toonde zich best bereid om op het bordes deze teksten te komen inspekteren.
Het college kreeg van de raad de ruimte om zelf te bekijken welke vorm van onderzoek gehanteerd moet
worden en naar aanleiding daarvan de raad in de nabije toekomst nadere voorstellen te doen.

Voor deze marathon op 5 mei a.s. die
vanuit Deventer, Neede, Doetin-
chem, Arnhem, Apeldoorn op Zut-
phen gericht is, kan men zich in Vor-
den laten inschrijven op de dag zelf,
dus 5 mei vanaf 13.00 uur. Dit
kraampje is opgericht op het kerkplein
en verzorgt zonodig tevens de lopers
die van verre komen. Die uit Neede,
Borculo en Ruurlo komen via de
Schuttestraat en het raadhuis even-
eens door Vorden. EHBO-masseurs,
bezemwagens, telefonische verbin-
dingen, hulpadressen onderweg zijn
allemaal al geregeld. Om 15.00 uur
worden de „poten" Neede en Deven-
ter -l- de „vredesfietsers" uit Zutphen
allemaal bij het Jachthuis, hoek Vor-
denseweg, Lochemseweg verwacht,
zodat het een gezellige oploop wordt.
De deelnemers worden geacht uit te
kunnen rekenen hoe lang zij over de 9
km Vorden-Jachthuis doen, het is dan
nog 3 km te gaan naar de Buitensoci-
teit in Zutphen waar zo mogelijk dou-
chegelegenheid is en alles samen-
komt voor een gevarieerd programma
dat de deelnemers aangeboden wordt
en dat loopt van 15.45 tot 18.00 uur.
Zij die 12 km. beneden hun waardig-
heid vinden kunnen ook opstappen in
Ruurlo (24), Borculo (32) of Neede
(42 km). Dit laatste is de volledige ma-
rathonafstand. Inlichtingen hierom-
trent kunt U krijgen bij A. Turfboer,
Insulindelaan 18. U kunt zich ook op-
geven bij één van de kraampjes van de
vredesmarathon op de dag zelf.



Geen weg terug voor Oranjevereniging
Veel mensen op de been. Vele aktiviteiten die een gretige publieke belangstelling ten gevolge hadden en
's avonds tjokvolle horecabedrijven. Zie hier ook korte impressie van het Oranjefeest in Vorden.
Een bewijs temeer dat de plaatselijke Oranjevereniging haar inspanningen beloond heeft gezien. Wat
vooral opviel was dat naast de vele Vordenaren en oud-Vordenaren ook veel publiek van elders aanwezig
was om van het attraktieve programma te genieten. Het gezegde 'Adel verplicht' is dan ook zeer zeker op
de Oranjevereniging van toepassing want in 1985 wordt natuurlijk een zelfde soort programma verwacht.
Een weg terug is er dan ook beslist niet meer bij! Eén ding zal volgend jaar wel veranderd moeten worden.
Dat is: de evenementen nog meer centraliseren. Dus een speciaal feestterrein. Nu kon het gebeuren dat
een flink aantal toeschouwers vanwege de drukte de verrichtingen van de kunstfletsclub en de rolschaats-
club niet goed konden volgen. Dit is al jaren de wens van de Oranjevereniging. In overleg met het gemeen-
tebestuur zal er een oplossing gevonden moeten worden (red.).

Het indrukwekkende programma be-
gon natuurlijk met de traditionele
oriënteringsritten, daaraan vooraf-
gaande het klokluiden, de aubade, de
toespraak van burgemeester Vunde-
rink en van de voorzitter van de Oran-
jevereniging, de heer Schipper, welke
speciaal aandacht schonk aan het
nieuwe vaandel van Concordia, en het
vlag hijsen. Joost Uenk werd schut-
terskoning, hoewel hij dat in eerste in-
stantie niet zelf zag. Toen hij na later
bleek 'zijn meesterschot' had afge-
vuurd en weer terugliep merkte hij
aan de overige deelnemers dat de vo-
gel alsnog naar beneden was getui-
meld. Joost werd bleek om de neus
maar nam de eretitel 'Schuttersko-
ning' toch volgaarne in ontvangst.
Hoe zou het eigenlijk toch komen dat
er nooit dames aan het vogelschieten
meedoen. Valse bescheidenheid?
Het publiek kon zich in de morgen-
uren verder vermaken met ringsteken

en de verrichtingen van de honden
van de politiehondenvereniging. Een
show die er beslist zijn mocht. Als je
dan ziet tot welke dingen deze hon-
den in staat zijn, dan vraagje je af hoe
het mogelijk is dat er 's avonds blijk-
baar dan toch nog lieden in Vorden
rondlopen die een fiets durven stelen.
Helaas echt gebeurd.

Verder een goed door de 'Achtkaste-
lenrijders' georganiseerde Oranje-
dorpsloop, terwijl het onderdeel
'Sterkste man en vrouw van Vorden'
georganiseerd door de jeugdsoos „'t
Stampertje" een echte publiekstrek-
ker bleek te zijn. Ook het luchtkussen
bleek goed in de smaak te vallen.
's Avonds presenteerde het Stamper-
tje de formatie Foi-Foi; dit bleek een
miskleun, jammer genoeg.
Sursum Corda en Concordia (in de
nieuwe outfit) zorgden deze feestelij-
ke dag voor de muzikale klanken.

De dag werd besloten met een lam-
pion-optocht in het teken van 'Willem
van Oranje'. Velen hadden zich ver-
kleed, het bestuur van de Oranjevere-
niging deed spontaan mee. De jury
had het moeilijk om de juiste beoor-
deling te geven. De prijswinnaars kre-
gen ter plaatse een prijsje, wat niet ge-
heel uit de verf kwam. Zodoende zijn
er ook geen namen bekend, doch door
ervaring leert men.
Voorafgegaan door de doedelzak-
band, welke bekostigd werd door het
gemeentebestuur, ging de stoet naar
het terrein bij het gemeentehuis waar
als slot een vuurwerk werd ontstoken.
Dit werd wel iets vroeger aangestoken
als vermeld was doch met al de kleine
kinderen in de regen was het niet ver-
antwoord om langer te wachten.
Met het laatste stuk vuurwerk waar op
stond '50 jaar weekblad Contact',
werd deze feestelijke en fijne Konin-
ginnedag afgesloten.

Enkele uitslagen van wedstrijden met Koninginnedag
Schutterskoning:
Joost Uenk, Henne Schouten (kop),
Henk Bosman (vleugel), Frans Kruyp
(vleugel), Jan Krabbenborg (staart).

Bukschieten
1. M. Slotboom, 2. H. Bosman, 3. W.
Bosman.

Vrije baan schieten:
l. W. Eskes, 2. G. Abbink, 3. D. Besse-
link, 4. G. Oltvoort, 5. J. Groot Nue-
lend.

Ringsteken:
1. Katja van Biljouw, 2. Mevr. H.
Schouten, 3. Mevr. Hendriks, 4. Mevr.
G. te Velthuis, 5. Dhr. Eggink.

Stekste man:
1. Gerard Berendsen, 2. Willem Ol-
denhave. 13 deelnemers.

Sterkste vrouw:
1. Jolanda Temmink, 2. Mariël van
Burk. 3 deelneemsters.

Uitslagen Dorpsloop:
3 km, jongens t/m 14 jaar: 1. Maarten
Reussink, 2. Erwin Broekman.
3 km, meisjes t/m 14 jaar: 1. Marjan
Sterringa.
6 km: 1. G. Harmsen, Eefde, 2. H.

Boven: Het Oranjebestuur gaf het
voorbeeld hoe het moest, misschien
een aansporing voor de anderen om
eens allemaal mee te doen.
Onder: De kinderen met ondersteu-
ning van de muziekvereniging Con-
cordia deden hun uiterste best tijdens
de aubade.
Onderaan links: De kinderen hadden
goed hun best gedaan tijdens de lam-
pionoptocht.
Onderaan rechts: Presentatie van het
nieuwe vaandel van Concordia dat
voor het eerst werd meegedragen.

Plekkenpol, Harfsen, 3. J. Kluft, Vor-
den.
12 km: 1. N. Stevens, holten. Ie Vor-
denaar Johan Pardijs.
12 km, dames: 1. Gusta Bruggert.

Uitslagen* oriënteringsrit:
klas 6, meisjes: 1. Sandra Dekkers,
klas 6, jongens: 1. Gert-Jan Willem
Kappez.

klas 5, meisjes: 1. Renske Wempe.
klas 5, jongens: 1. Hans ten Elshof.

Overige meisjes: 1. Karen Roeleveld.

Volwassenen: 1. G.J. Berenpas.



Nog enkele foto's
van het Oranjefeest 1984

Boven: Zal de aubade blijven op het bordes op
een platte wagen of zal dit de laatste keer zijn?
En zal dit in het vervolg op het echte bordes ge-
beuren bij kasteel-gemeentehuis Vorden?

Links onder: De doedelzakband oogstte veel
bijval tijdens de optocht.

In het midden: Lukte het vorig jaar niet, dit jaar
schoot Joost Uenk raak.

Foto's rechts: Met de tekst 50 jaar Weekblad
Contact werd de dag afgesloten.

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

GRINl ItGELS 40 x 60 per stuk v a 3,75

BETOIMTEGELS 30 x 30 per stuk 1,-
SPOORBIELS
op maat gezaagd per stuk v.a. lZ,bU

GECREOSOTEERDE PALEN
160 x 8. Diverse maten per stuk *r§~

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Ruurloseweg 45, Vorden.
Telefoon 05752-1217 of 1811.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Bij Loga leuke cadeautjes
om moeder te verwennen

Voordeelboek
N. van het Sant
van 32,50 voor 15,90

RAADHUISSTRAAT 22, TELEFOON 3100

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

f\ • |_l r l II Ril/ Koekoekboomseweg 4,
U.J. ntfcJInlIV Warnsveld, tel. 05750-21800. '

PIANO-
LES?
Was het niet altijd uw wens piano te leren spelen?
Nu is daartoe de mogelijkheid aanwezig!
De lessen zullen in Vorden gegeven worden en zijn
- zowel voor volwassenen als kinderen - indivi-
dueel. Bel of schrijf vrijblijvend voor alle inlichtin-
gen:

Frank Sterenborg
GEDIPLOMEERD PIANOLERAAR
Beethovenstr. 14, 7271 CL Borculo, tel. 05457-2002

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Mogen wij U eens vertellen wat de dokter
voorschrijft over SLAAPMIDDELEN

Dus voor een goed advies naar:

zoals

MATRASSEN
aangepast aan uw rug door het verschil in
de mogelijkheden van hardheid verkrijg-
baar in latex of binnenvering, naar verkie-
zing afgedekt met schapewol. In ver-
schillende maten.

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

HET VERKOPEN VAN KINDERSCHOENEN IN
BREEDTEMATEN, VEREIST VAKMANSCHAP
EN ERVARING
Vooral een te brede schoen is een gevaar voor de
voet. De voet kan in zo'n geval naar voren schuiven
en wordt belemmerd in zijn groei. Dat kan later tot
behoorlijke voetproblemen leiden.
Goede kinderschoenen verkopen is geen kinderspel,
maat een kwestie van vakmanschap en ervaring.
We meten daarom niet met 'n timmermansoog, maar
met nauwkeurige meetinstrumenten om de exacte
schoenmaat vast te stellen. Daarnaast houden we
ook tijdens de draagperiode de schoenen gratis
onder kontrole.

toch beter voor hun voeten
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342

Voor de allerbeste schoen

Grote voorjaars
tuin en machine show

op donderdag 3 mei 14.00 uur tot 21.00 uur
vrijdag 4 mei 10.00 uur tot 18.00 uur

zaterdag 5 mei 10.00 uur tot 16.00 uur

Kom en profiteer van de vele aanbiedingen
en

SPECIALE LAGE PRIJZEN

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1220

! Welk• II
TUINMEUBELENSET

Welkoop
aktieprijs:

^^^~" ^^^™» •— mi^^mm B^^^B ™ "̂"~ •«••• •••«« ^^^^m MKMB mmm^^ ^^^^m M«H •

heeft hart voor uw tuin en
uw kamerplanten

Dat is niet teveel gezegd. Welkoop is van
huis uit de winkel voor boer en tuinder. Deze
kopen er dagelijks hun benodigdheden voor
bedrijf, gezin of hobby. U bent ook van
harte welkom om daar ook van te profiteren J

Zoveel keus en kwaliteit dat vind je
nergens anders.

m

Ei
i
b

t: 4 witte stoe-
len met k u n s t s t o i n g en metalen
onderstel inklusief4 kussens, kleur
rood/wit geblokt, ronde, witte tafel diam.
70 cm met parasolgat, parasol diam. 180 cm
in dezelfde kleur als de kussens is in de
prijs begrepen.

PLASTIC
BLOEMGIETER

Gewoon een goeie gieter, ovaal model met
plastic broes. Kleur groen.

Inhoud 21.

REGENTON168 LITER
Deze groene regenton is van hoogwaar-
dige, onverwoestbare kunststof. Hij is
weer- en vorstbestendig en heeft een
aftapkraan. Het rubberen
deksel is voorzien van een
gat voor de regenpijp en
heeft uitsparingen voor
een overloop. Van 100,60

Voor

PLASTIC
BLOEMBAK, ROND

Zorgeloos plantplezier met deze duur-
zame ronde
bloembak op
elelgante
ronde voet,
model "coupe".
Diameter 41 cm,
hoogte 36 cm.
Kleur wit.
Van 8,95
Voor

I

PLASTIC BLOEMBAK,
VIERKANT

Vierkant model,
kleur wit,
formaat: br. 35, h. 29,
diepte 18 cm, staat op vier
pootjes. Van 14,95 Voor

KLIMPLANTREK
Stop met al die spijkers in de stenen
muur . . . Zo'n
bruin gelakt
houten klim-
plantrek is toch 5^
veel mooier!
Zeker op dit
royale for-
maat: 90 x
310 cm.
Van 15,60
Voor

PLASTIC
HANGSCHAAL

Een elegante, ronde
hangschaalvan
stevig plastic,
opgehangen aan 3

metalen
kettinkjes.

Diameter 22 cm.
kHoogte 17 cm.

Kleur wit.
Van8,95
Voor

GARDENA PISTOOL-
BROES, TYPE 952

Koester uw tere
gewassen . . .
sproei ze zacht
en gericht met
deze pistoolbroes. Met
regelbaar afsluitventiel
een water besparende
impulsschakelaar.
Geheel van kunst-
stof. Van 25,15

Voor

RONDNEUS-
KRUIWAGEN

Onverwoestbaar, deze kwaliteitskruiwa-
gen met groene polypropyleen^

bak, luchtbandwiel 16 x 4
en gelakt stalen onder-

stel. Inhoud 100 liter.
Van 10 5,-
Voor

HOGEDRUKSPUIT
Hogedrukvcrstuiver type
ASLPolyspray2.De
drukkraan kan vastgezet
worden voor regelmatig
werken en de sproei-
kop is instelbaar.
Tankinhoud 1,25
liter. Met maataan-

duiding.
Van 27,50
Voor

SUBSTRAL PL ANTEN-

MOUNTFIELD
BENZINEMAAIER
M4 DE LUXE

Een van de degelijkste machines in z'n
prijsklasse. Bestemd voor jarenlang inten-
sief gebruik op het grotere gazon.
Met 3,5 PK benzinemotor
en een opvouwbare duw-
boom. Maaibreedte 46 cm.

Exclusief grasvangzak.
Van 995,- Voor

BLACK & DECKER
LUCHTKUSSENMAAIER

,De kruip-door-sluip-door, die
even moeiteloos over het gazon
gaat als over graswanden en
tegels, onder struiken, langs
slootranden enz. Snijhoogte
in drie standen verstelbaar.

Snijbreedte 30 cm, motor
900 Watt. Thermisch
beveiligd.

Van 398,-

WELKOOP
H ANDMAAIER

Een oerdegelijke hand-
maaier, eenvoudig te be-
dienen en met een maai-
breedte van 33 cm. Licht in
gewicht en ... in prijs.

Van 169,-
Voor

l

Zelf
opge-
kweekte
planten
blijven
altijd de lievelingetjes van de plan-
tenbak . . . En met deze home-hydro-
kweekset lukt het altijd. Inhoud 5 stek-
buisjes, l stektafeltje, 2 hydropotten,
hydrokorrels, 2 hydrometers, 2 sierpotten
en het hydrokultuur instruktieboekje.

Het komplete planten-
"menu" in vloeibare vorm.

Alles wat uw planten
sterken gezond maakt zit
erin. En als u nu een
flacon van 500 ml koopt,
kunt u 3,-terug

krijgen met het
speciale label
dat erop zit.
KIJK OP DE
FLACON! NU

BLACK & DECKER
GRASKANTMAAIER,
TYPED510

Autofeed strimmer met automa-
tische draadcassette. Vermogen
230 Watt. Snijbreedte 25 cm.
Inkl. spoel en 10 m

nylondraad.

Van 119-
Voor

TUINHANDSCHOENEN
U zou ze eigenlijk altijd moeten dragen als
u in de tuin bezig bent. Deze linnen hand-
schoenen met fantastiedessin zijn aan de
binnenhand voorzien
van PVC-noppen
voor een betere grip.

Van 3,-
Voor

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis enTuïn,voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 12 mei 1984.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel 1256
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Zilveren eremedaille

Mevr. van Til (tante Zus) ook geen onbekende in Vorden, kijkt trots als burgemees-
ter Vunderink bij haar man het eremetaal opspeld.

Twee leden van de muziekvereniging Concordia, die
dit jaar het 115 jarig bestaan herdacht, werden onder-
scheiden met de zilveren eremedaille: de heren W.
van Til en H. Weustenenk.

De heer van Til (73 jaar) is geen onbe-
kende in Vorden. Jarenlang bracht hij
er de post rond. Maar daarnaast be-
kleedde hij diverse functies bij Con-
cordia, waarvan hij in 1937 lid werd.
Van 1942 tot 1967 was hij bestuurslid,
indejaren'69-'71 trad hij op als (tijde-
lijk) dirigent en lange tijd was hij be-
trokken bij de leerlingenopleiding.
Van Til is overigens al zestig jaar muzi-
kant.
Al op dertienjarige leeftijd speelde hij
in zijn geboorteplaats Dieren bij de
harmonie.

Ook de heer Weustenenk is in ons
dorp geen onbekende. Vroeger als
huisschilder en niet te vergeten de ve-
le coulissen voor de toneelverenigin-
gen welke hij schilderde. Hij verzorgt
nu de avondwandelingen van de VW
in de zomer en was 24 jaar lid van de
vrijwillige brandweer. In 1936 werd
hij lid van Concordia, nadat hij daar-
voor ook al tien jaar actief was geweest
in de muziek, in zijn geboorteplaats
Hengelo (G.). Tussen 1949 en 1974
was hij bestuurslid (penningmeester)
van Concordia.

Burgemeester Vunderink toont het eremetaal, welke hij op heeft gespeld bij de heer
Weustenenk. Ook mevr. Weustenenk is geen onbekende in het verenigingsleven in
Vorden. Zij is danook trots met onderscheiding van haar man.

REISVERSLAG FAMILIE SNIJDERS NAAR POLEN

Een van de eerste opvallende bijzonderheden bij het
binnenrijden van Polen was het minimale verkeer.
De toerist kan, weliswaar tegen zeer hoge prijs, net
zoveel ben/inebonnen kopen als hij wil. De Poolse
automobilist daarentegen, koopt bonnen die recht ge-
ven op 30 liter benzine per maand.

30 liter benzine is bedoeld voor privé-
gebruik, waarbij werkzaamheden per
auto recht geven op 36 liter. Dieselolie
is er voldoende, maar er zijn geen die-
selpersonenauto's.
Niet alleen benzine is op de bon, alle
belangrijke voedingsmiddelen zoals
suiker, koffie, boter, bloem en vlees.
De voedselsituatie in Polen is nu wel
wat beter, maar er ontstaat een ander,
een financieel probleem. De winkels
zijn iets meer gevuld, niet in vergelij-
king met ons land, maar alles is onbe-
taalbaar aan het worden. (Een kom-
kommer kost 7,50 gulden). Zoals een
poolse huisvader zei: "straks zijn de
winkels vol omdat wij niets meer kun-
nen kopen". Alles in ongeveer drie
keer zo duur geworden, terwijl de in-
komens hetzelfde zijn gebleven.
Een boeiend verhaal vertelde een pas-
getrouwd paartje. Voor hen was het
geluk kompleet, omdat ze na eenjaar
inwoning een flat konden krijgen, zo-
dat ze binnen de vastgestelde tijd van
drie jaar (na huwelijksdatum) de mo-
gelijk hadden zich meubels en keu-
keninrichting aan te schaffen. Een bij-

zonder groot geluk omdat de wacht-
lijst wel eens meer dan tien tot vijftien
jaar op kan lopen voordat men het
voorrecht geniet met een gezin een
ruimte van 50 m2 te bewonen. Alle ge-
legenheid op inrichting is dan wel ver-
jaard. Geen flat - geen inrichting.
Het enige grote probleem voor dit ge-
lukkige jonge echtpaar was de zorg
zijn nieuwe baan te kunnen behou-
den.
Als dierenarts was hij een halfjaar op
proef en reed met zijn baas mee. Maar
wanneer hij per l juni geen auto heeft,
kan hij vertrekken en nemen ze een
ander. Geen auto - geen baan.
In Polen een absurde eis, want na
aanvraag moet men zes jaar minstens
wachten op een nieuwe auto. De ver-
bazingwekkende bijzonderheid doet
zich daardoor voor dat tweedehands
auto's tot tweemaal zo duur zijn als de
nieuwe. Met de hoge dagelijkse kos-
ten, het inrichten van de nieuwe flat,
gaf het organiseren van een vervoer-
middel deze mensen slapeloze nach-
ten, want uiteindelijk betekent het:
geen auto - geen baan,- geen flat.

Een bezoek aan het ziekenhuis van
Lwasin leerde ons de direkteur en zijn
vriend een priester kennen. Een bijzo-
ner stel humoristische Polen, die bei-
de in alle ellende de zotste grappen
konden vertellen. Beide kampten met
moeilijkheden in het uitvoeren van
hun beroep. De geneesheer-direkteur
zag zijn grootste probleem in het ge-
nezen van patiënten zonder medicij-
nen. De zending geneesmiddelen uit
onze akties was perfekt. Veel mensen
hebben dankbaar gebruik kunnen
maken van de eerder onverkrijgbaar
medicamenten, maar in vele gevallen
zijn nabehandelingen nodig.
Zeer aantoonbaar was het gebrek aan
medicamenten in de gloednieuwe,
schitterend in twee kleuren blauw uit-
gevoerde tandartsenpraktijk. Alle ap-
paratuur was aanwezig, alleen was het
onmogelijk het te gebruiken, omdat
er geen materiaal voor vullen of ver-
doven was. Alleen een tang om tan-
den of kiezen te trekken lag binnen
handbereik en was het enige gehan-
teerde instrument.
Geneesmiddelen voor dieren zijn
soms nog voor-oorlogs. Omdat de
benzine-distributie weinig uitrij-mo-
gelijkheden biedt, moeten de zieke
dieren voor behandeling naar de kli-
niek worden gebracht. Kontrole over
ziekteverschijnselen door benzine- en
medicijnschaarste is zo nu tot een mi-
nimum teruggebracht.
Wij denken dat zowel mens als dier,
dokter, tandarts en geestelijke in Lwa-
sin een bijzonder groot plezier gedaan
kan worden, door een geselekteerde
hoeveelheid medicijnen te sturen, de
al eerdergenoemde nabehandelingen
ook.

Naast al deze sombere verhalen heb-
ben we ook leuke en plezierige mo-
menten beleefd. Wij hebben het bui-
tengewone genoegen gehad, een
rood-wit-blauw lint aan de groenver-
siering van het ter ere van solidarnos
opgerichte beeld, in Gdansk te strik-
ken. Een bijzonder imponerend
beeld, waar door vele Poolse mensen
iedere dag bloemen worden gelegd.
Bij het uitgaan van de scheepswerf,
war in 1980 de mensen in opstand
kwamen en waar de grote impuls tot
het oprichten van solidarnos ont-
stond, hebben wij dié elektricien op-
gewacht die als gewone arbeider daar
zijn dagelijkse kost verdient, maar als
nobelprijswinnaar de geschiedenis in
zal gaan.

L. Walensa

Trots en ontroerd waren we op zijn
handtekening en veel geluk hebben
wij hem en met hem al die mensen ge-
wenst, die toch zo hun best doen een
menswaardig bestaan achter dat ver-
foeilijke ijzeren gordijn op te bouwen.

Familie A. Snijders, Ruurlo

De Stichting Vorden Ruurlo Barchem
helpt Polen zal zich beraden of t.z.t.
nog weer een inzamelaktie zal worden
gehouden.

Opslag van vaste mest
Ingevolge de Hinderwet is iedere veehouder verplicht de vaste mest op
te slaan, op een waterdichte mestplaats met gierafvoer. Dit is niet iets
van de laatste jaren; vroeger immers kon de gier in de mestgrup ook al
naar de gierkelder weglopen en de mest met stromengsel gir^op de
me^Bfcdt naast de stal. (Deze was meestal voorzien van een v^fe)gde
rand^imuur.)
Die mestplaat op zich had ook weer een of meerdere gierafvoeren naar
een put of kelder, zodat de mest nog verder kon uitlekken. Goed uitge-
lekte mest is behoorlijk stapelbaar en kan dan gemakkelijk worden opge-
slagejè^otdat het over het land wordt verspreid. ^^

Regelmatig constateren wy echter, dat er niet of nog niet voldoende uitge-
lekte mest wordt opgeslagen op het land, aan de voet van bomen, in hout-
wallen en dichtbij sloten of ander oppervlaktewater, waarbü de uitlopende
gier de bodem of het water sterk verontreinigt.
Met name by bomen en houtwallen zyn de gevolgen van gierverontreiniging
duidelijk te zien, omdat de beplanting er steeds "armetieriger" gaat uitzien
en vervolgens sterft. Wanneer er gier in het water terecht komt is dit zeer
schadelijk voor de zuurstofbalans in het water, omdat deze wordt verstoord,
waardoor de daarin voorkomende planten en vissen eveneens sterven.
De giervervuiling is duidelijk weer een aanslag op ons toch al zo zwaar be-
proefde milieu.

Langs deze weg willen wij diegenen, die te maken hebben met de opslag
van mest er attent op maken, dat zij niet alleen met de al genoemde Hin-
derwet te maken hebben, maar dat bij verontreiniging van de bodem en
het water ook de verordening "Bodembescherming Gelderland" en de
"Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren" op hen van toepassing kan
zijn.
Aangezien het toezicht op de naleving van deze wetten niet alleen ligt bij
de Rijkspolitie, maar ook bij de medewerkers van het Rijk, Provincie en
Gemeente, alsmede het Zuiveringsschap en het Waterschap^ kunt u in
voorkomende gevallen met hen te maken krijgen.

Waar moet op gelet worden by de opslag van vaste mest?
a. Niet goed uitgelekte mest moet altijd op een waterdichte plaat (beton)

met opstaande rand en met een afvoer naar een gierkelder, worden
opgeslagen.

b. goed uitgelekte mest kan, als noodmaatregel (als bijvoorbeeld de
mestplaat overvol is) voor hooguit enige weken worden opgeslagen op
het land, maar:
1. niet vlak bij of tegen bomen;
2. niet in houtwallen;
3. niet vlak bij sloten;
4. niet op hellende terreinen, zodat regenwater alsnog gier/mest naar

de sloot spoelt.

Hierbij willen wij iedereen die het betreft erop wijzen, dat de politie van-
af heden controle gaat uitoefenen op de opslag van mest. Wenst u nog
nadere inlichtingen over de opslag van mest; of ander zaken betreffende
het milieu, neemt u dan contact op met de Rijkspolitie te Ruurlo, tele-
foon 05735-2211 of Rijkspolitie te Vorden, telefoon 05752-1230.

Amnesty Nieuws
Op maandag 7 mei a.s. houdt Amne-
sty International weer zijn maande-
lijkse schrijfavond in het Dorpscen-
trum. U kunt dan brieven schrijven
voor:
Lucia Arzuaga Gilboa, een 25-jarige
medisch-studente uit Uruguay. Zij
werd in eenzame opsluiting gehou-
den, gemarteld en met verkrachting
bedreigd.
Joaquim Olano, een Baskische mon-
teur, door de Guardia Civil in San Se-
bastian, Spanje, in eenzame opslui-
ting gehouden en mishandeld.

Vladimir Chailo, een Baptist uit de
Sovjetunie, opgesloten in een psychia-
trische inrichting wegens zijn vrede-
lievende pogingen zijn geloof te belij-
den en zijn pogingen toestemming te
krijgen de Sovjetunie te verlaten. Hij
wordt "behandeld" met drugs die zijn
gezondheid ruïneren.
Amnesty International is kortgeleden
een campagne gestart tegen het mar-
telen. U kunt deze campagne steunen
door brieven te schrijven ten gunste
van de bovengenoemde mensen, die
allen gemarteld werden of nog wor-
den.

Politienieuws

Venten zonder vergunning
Wegens het venten met fruit, zonder
daartoe in het bezit te zijn van een ver-
gunning, heeft de Rijkspolitie twee ge-
broeders uit Tiel een bekeuring gege-
ven.

Auto verloor
twee achterwielen
Een vrachtauto van een muziekband
uit Amsterdam verloor in de bocht bij
Wientjesvoort twee linkderachterwie-
len. Het bleek dat de wielmoeren niet
goed waren aangedraaid.
De vrachtbus liep nogal schade op.

Diefstal fiets
Op l mei werd een herenrijwiel, merk
Gazelle, ontvreemd op het plein bij de
N.H. Kerk. Het rijwiel was afgesloten,
maar was ook gecodeerd.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere dinsdagmiddag dansen voor
50+-ers in zaal de Herberg in Vorden.
ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

3 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
5 mei Warnsveldse Operettever.

Dorpscentrum
5 mei Int. C. toernooi v.v. Vorden
6 mei VRTC Achtkastelenrijders

vooriaarstocht 25, 40, 80 km
8 mei KPO fietstocht
9 mei Plattelandsvrouwen

Eendags bestuur
11 mei Openbare les kinderdans-

groep Dorpscentrum
15 mei NCVB vrouwen in de bijbel
15 mei Mix toernooi v.v. Vorden
16 mei H.V.G. Vorden dorp
16 mei Mix toernooi v.v. Vorden
17 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
17 mei Mix toernooi v.v. Vorden
22 mei Mix toernooi v.v. Vorden
23 mei Mix toernooi v.v. Vorden
24 mei Mix toernooi v.v. Vorden
30 mei HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
2 juni Groot B. toernooi v.v. Vorden
2 juni Braderie, optreden Achtkas-

telendansertjes, kinderdans-
groep

5 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

6 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd

6 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

7 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
8 juni VRTC Achtkastelenrijders

fietsvierdaagse 20-35 km
9 juni Braderie, optreden Achtkas-

telendansertjes, kinderdans-
groep

13 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta

20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

27 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd

23 juni Openbare les, Nuts blokfluit-
en melodicaclub.

22 juli VRTC Achtkastelenrijders
zomertocht 40 km

150 jaar orgel en kansel
in de Dorpskerk
Op 4 mei a.s. zal het 150 jaar geleden
zijn, dat de Dorpskerk werd verrijkt
met het zogenaamde Lohman-orgel.
Dit kostbare instrument, dat destijds
met veel offervaardigheid van de ge-
meenteleden en met veel vakman-
schap tot stand is gekomen, werd in
1982 geheel gerestaureerd en in de
oorspronkelijke staat hersteld.
Nu het 150 jaar bestaat, zal dit orgel
worden bekroond met versierend "lof-
werk". Oorspronkelijk heeft dat "lof-
werk" ook bestaan, maar het is waar-
schijnlijk door verval en ouderdom
weer verwijderd. Naar een ontwerp
van de orgelbouwers, gebr. Reil, is het
nieuwe lofwerk uit hout gesneden
door dhr. H.J. Bosch te Linde en door
dhr. Boerstoel in passende kleuren ge-
schilderd.
En dezer dagen is het op het "jubile-
rende" orgel aangebracht, en zo biedt
dit orgel ook uiterlijk een fraaie aan-
blik. Een en ander is mogelijk gewor-
den dankzij het Orgelfonds van de
kerkvoogdij en dankzij het Verjaar-
dagsfonds, dus uit de bijdragen van de
gemeenteleden.
Tegelijk met het orgel werd in 1834
ook de tegenwoordige kansel in ge-
bruik genomen. Dus ook de kansel
"jubileert". Het een en ander zal op de
komende zondagen in de ere-dienst
op passende wijze worden gevierd.

Bijzondere diensten
In de avonddienst van zondag 6 mei
zal op muzikale wijze het 150 jarig be-
staan van het Lohman-orgel in de
Dorpskerk worden gevierd. Naast de
gemeentezang en een korte medidatie
zal dan door leden van het gezelschap
"Camerata" uit Zutphen en Kantate
"Locke nur, Erde" van G.P. Telemann
worden uitgevoerd met Lida Dekkers
(sopraan), Petra Enzlin (blokfluit) en
Rucii van Straten (orgel).
En in de morgendienst van zondag 13
mei willen we gedenken, dat 150 jaar
lang orgel en kansel tesamen dienst
hebben gedaan in de lof van God. In
deze feestelijke dienst, waaraan ook
de Cantorij meewerkt, zal aan het slot
een korte samenvatting worden gege-
ven van de historische wederwaardig-
heden van onze oude Dorpskerk.
Na afloop van deze dienst is er gele-
genheid de daartoe in de kerk inge-
richte tentoonstelling te bekijken, en
bij een kopje koffie in "de Voorde" er
nog eens gezellig over na te praten.

Tentoonstelling in de
Dorpskerk
Vanaf zondag 6 mei tot en met He-
melvaartsdag 31 mei zal in de kerk een
tentoonstelling zijn ingericht met ou-
de foto's en archiefstukken en met
materiaal, waaruit het Lohman-orgel
is opgebouwd. De organist, Rudi van
Straten, nam hiertoe het initiatief, ter-
wijl de orgelbouwers, gebr. Reil be-
langrijk materiaal ter beschikking stel-
den. Na afloop van de kerkdiensten
zal deze tentoonstelling bezichtigd
kunnen worden.
Op Hemelvaartsdag 31 mei zal de
kerk open zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
Niet alleen voor deze tentoonstelling,
maar ook voor het bespelen van het
kerkorgel. Dhr. Rudi van Straten zal
dan aanwezig zijn, om het orgel te de-
monstreren. En er bestaat ook gele-
genheid voor gemeenteleden en gas-
ten, om in overleg met hem het orgel
te bespelen. Met het oog op het feit,
dat op Hemelvaartsdag veel mensen
op pad zijn, zal dan in de kerk een kop-
je koffie geschonken worden.

VREDESMARATHON 5 mei start
bij de vredeskraam (marktplein) van-
af 13.00 uur. Ook voor fietsers. Inl.
Tel. 2082.

Adverteren kost geld...
Niet adverteren

kost meer geld!!!



Jong Gelre en de
Europese

verkiezingen
Veel mensen hebben echter twijfels
ten aanzien van het nut van de Euro-
pese Gemeenschappen en de invloed
die zij kunnen uitoefenen op de be-
leidsvorming binnen de diverse logge
organen van dit instituut.
En natuurlijk zijn er veel mensen die
overtuigd zijn van de noodzaak van
het bestaan van de Europese Ge-
meenschap.
De regio West-Achterhoek van Jong
Gelre heeft daarom op 8 mei tijdens
de regiovergadering de heer S. Breure
uit Haarle uitgenodigd. Hij zal een na-
dere toelichting geven op het nut van
de Europese verkiezingen, het funk-
tioneren van de organen en het land-
bouwbeleid.
Leden van Jong Gelre zijn van harte
welkom om 20.00 uur in het Dorps-
centrum in Vorden!

„Beroofd"
één dader gepakt
Dinsdagavond om kwart voor zes
kwamen twee jonge mannen mode-
huis Lammers aan de Zutphenseweg
binnen. Eén gedroeg zich als klant
waardoor de ander kans zag om uit het
boven de zaak gelegen kantoorje geld
te pakken. De verkoopster mevr. Bi-
jenhof-Schouten betrapte hem hierbij
en zag kans, door haar zeer moedig ge-
drag, het grootste gedeelte van het
geld weer af te pakken, door achter-
volging van het tweetal wist men door
medewerking van publiek één van de
daders te pakken in de schoolstraat en
over te leveren aan de politie. De an-
dere dader was tegen 7 uur nog
voortvluchtig.

Dammen
Distriktskampioenschap
Henk Hoekman heeft bij de junioren
een goede kans verworven voor een
plaats in de Gelderse finale. Hij won
namelijk verrassend van de Doetin-
chemmer Arjan v.d. Berg. In de laat-
ste ronde moet hij nog tegen Winters-
wijker Kees Spruyt, die tot nu toe nog
geen punt gehaald heeft. Bij winst is
Henk zeker van een plaats bij de eer-
ste 2.
Harry Graaskamp en Gerrit Wassink
stonden allebei uitstekend tegen re-
spekt. Gep Leeflang en Martin Rouw.
De beide Doetinchemmers wisten
echter met kunst en vliegwerk de re-
mise binnen te houden.
Harry Graaskamp is nu uitgespeeld,
en vrijwel uitgeschakeld voor een Gel-
derse finaleplaats met 4 punten uit 4
wedstrijden. Gerrit Wassink en Gep
Leeflang staan aan kop met 4 uit 3; en
Henk Ruesink heeft 3 uit 3.
Jürgen Slütter had een slechte dag bij
de aspiranten. Hij verloor 2 maal en
moest daardoor de eerste plaats prijs-
geven aan Dennis Bosch. Mits hij de
laatste ronde van Lansink wint, plaats
hij zich nog wel voor Gelderland.

Michiel Boerkamp (7 uit 8) en John
Kuin (l uit 7) zijn hiervoor reeds uitge-
schakeld. De slotronde is vrijdaga-
vond 4 mei.

Halve finales junioren
Zoals te verwachten was hebben Wie-
ger Wesselink en Johan Krajenbrink
zich in Brunssum zonder veel proble-
men geplaatst voor de Nederlandse fi-
nale.
Samen met Eddy Budé, ook gedood-
verfd kanshebber voor de finaleplaat-
sen (er waren er 3 per halvefinale-
groep), won Johan alle wedstrijden,
behalve de onderlinge duels tussen de
drie geplaatsten. Wieger Wesselink
speelde daarnaast nog een remise met
Jeroen Kos. Eindstand: 1. Johan Kra-
jenbrink 10; 2. Eddy Budé 10; Wie-
ger Wesselink 9.

Onderlinge kompetitie
In de onderlinge seniorenkompetitie
zijn de beslissingen gevallen, daar de
laatste seniorenklubavond is geweest.
De uitslagen waren: Hoofdklasse: H.
Wansink - H. Graaskamp 2-0; H.
Hoekman - B. Nijenhuis 1-1; Eerste
klasse: G. Hulshof-T. Slütter 1-1»B.
Hiddink - B. Wentink 1-1.

Kampioen in de Hoofdklasse is Johan
Krajenbrink met slechts l verliespunt
(23 pnt. uit 12 wedstrijden). Tweede
werd Henk Ruesink met 19 uit 11 en
een beter SB dan Wieger Wesselink.
Gerrit Wassink werd 4e met 14 uit 10.
In de Éérste-klasse werd Gert Hulshof
voor de 2e maal in suksessie kam-
pioen. Hij eindigde met 18 punten uit
14 wedstrijden. Gert ter Beest werd 2e
met 16 uit 11 gevolgd door Bertus
Wentink (16 uit 13); Bernard Breuker

(15 uit 12) en Theo Slütter (14 uit 9).
Uitslagen jeugd: M. Baakman - H.
Boerkamp 0-2; M. Bouwman - B.
Haas 2-0; G. Brinkman - Y. Baakman
0-2; J. Slütter - R. Slütter 2-0; R. Slüt-
ter - B. Haas 2-0; M. Boerkamp - W.
Addink 2-0; R. Slütter - H. Boerkamp
2-0; M. Baakman - J. Slütter 0-2; A.
Bouwman - M. Lalenoh 2-0; J. Slütter
- B. Haas 2-0; M. Bouwman - M. Baak-
man 0-2; A. Bouwman-H. Boerkamp
2-0; R. Slütter - M. Lalenoh 2-0; A.
Bouwman - Y. Baakman 2-0; Y. Baak-
man - W. Addink 1-1.

SHE2-Rattil:0-2
Promotie van Ratti een feit.
In deze wedstrijd is het dan gelukt om
de promotie af te dwingen, wat in-
houdt volgend seizoen tweede klas te
spelen.
Ratti begon voortvarend en fanatiek
om snel mogelijk doelpunten te ma-
ken. SHE kwam praktisch niet van ei-
gen helft af. Al na vijf minuten kreeg
Wim Koers een kans maar de bal ging
rakelings naast.
Ook Ruud Heuvelink had pech met
zijn schoten vooral omdat de keeper
van SHE een goed sluitstuk van het
elftal te zijn. In de 40e minuut stond
Jos Schreur alleen voor de keeper na
een prachtige combinatie met Martin
Overbeek, helaas ook hier pech. Na
rust ging Ratti fanatiek verder op jacht
naar goals en in de 60e minuut was het
dan raak, laatste man Arie Verdriet
schakelde mee in de aanval uit zijn
prachtige passes kon Jos Schreur dan
toch scoren 0-1.
Na deze goal nam Ratti wat gas terug
en liet SHE komen en speelde op de
counter.
Gerard Lichtenberg werd gewisseld
voor Fred Bos die meteen goed in de
wedstrijd kwam in een prachtige com-
binatie met Martin Overbeek. Met
een prachtige lop over de keeper
scoorde Martin Overbeek 0-2.
Wat tevens de eindstand was.
Proficiat voor de spelers, leider Martin
Heuvelink en trainer Peters.

Bedrijfszaalvoetbal
Vrijdagavond 4 mei zal een begin wor-
den gemaakt met het bedrijfszaalvoet-
bal-toernooi georganiseerd door „Ve-
locitas". Maandag 7 mei wordt dit
voortgezet, terwijl de finales op vrij-
dag 11 mei zullen plaatsvinden.

Voor dames en herenonder-
goed van Hollandia en ten Cate
naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN - TEL 05752-1971

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Vorden uitgebekerd
Door thuis met 2-1 van Vios Beltrum
te verliezen is Vorden l uitgebekerd.
De Vorden goal werd gescoord door
Reinier Teerink.

Sparta nieuws
Zaterdag werd er voor de 10e keer de
dames-recreatie-sportdag gehouden.
Van Sparta ging er een groep van 7 da-
mes heen. De organiserende vereni-
ging was Olympia-Zutphen. De voor-
zitter van turnkring Gelderland open-
de deze dag. Gestart werd er met jazz-
gym, waaraan ca. 400 dames deelna-
men. Na de lunch werd de vijfkamp
gespeeld. De Sparta-dames gecombi-
neerd met dames van Voorwaarts -
Twello, behaalden een 3e prijs. Een
grote taart was de beloning. Na de vijf-
kamp werd er nog een uurtje gevolks-
danst. Deze dag van sportieve strijd-
lust, en lach werd besloten door de
voorzitter van Olympia-Zutphen.

WISSELDIEET
met een

Echte Bakker
om nooit meer

van af te stappen

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel, 1384

Verdiende 3-1 zege van
Vorden op Sprinkhanen
In een vooral in de eerste helft redelijk
gespeelde wedstrijd heeft Vorden
zondagmiddag een verdiende 3-1 zege
behaald op het bezoekende Sprinkha-
nen. Het duurde tot de zestiende mi-
nuut alvorens de score werd geopend.
Een prima voorzet van Peter Hoevers
deed de bal precies op het hoofd van
Chris Hissink belanden die fraai raak
kopte 1-0.
Vlak voor rust miste een der Sprinkha-
nen een uitstekende mogelijkheid de
balans in evenwicht te brengen.
Na de thee was het spelgehalte bedui-
dend minder. In de vierde minuut
werd het 2-0 toen wederom Chris His-
sink scoorde uit een pass van Peter
Hoevers. Halverwege de tweede helft
kreg|̂ B| bezoekers een paar kansen
de aSJrstand te verkleinen. Zowel
Ernst te Velthuis als Henk Stokkink
voorkwamen op de doellijn een
Sprinkhanen-treffer. Na 26 minuten
spelerLgelukte het de bezoekers dan

toch eindelijk via B. Duis de verdien-
de tegengoal te scoren. De vreugde
was van korte duur want een minuu t
later bepaalde Peter Hoevers de eind-
stand op 3-1.

Zaalvoetbal
Feestelijke bijeenkomst
Velocitas
Ter gelegenheid van het kampioen-
schap van het eerste team organiseert
het bestuur van Velocitas op donder-
dag 3 mei van 20.00-21.30 uur in be-
perkte kring een feestelijke bijeen-
komst in bar Bodega 't Pantoffeltje.

Waterpolo
Gelijkspel van dames tegen
IJsselmeeuwen
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond de competitiewedstrijd te-
gen de IJsselmeeuwen uit Zutphen
met 3-3 gelijk gespeeld. Nadat de Zut-
phense dames een 2-0 voorsprong
hadden genomen, scoorde Diseré
Westerveld tegen 2-1. In de derde pe-
riode werd de achterstand in een 3-2
voorsprong omgebogen door doel-
punten van Hermien Tiessink en Di-
seré Westerveld. De IJsselmeeuwen
kregen hierna vlak na elkaar twee
strafworpen toegewezen. De eerste
werd door doelvrouwe Rini Teunissen
gestopt, terwijl de tweede werd benut
waardoor de stand op 3-3 werd ge-
bracht. In de laatste rommelige perio-
de waarbij aan weerszijden enkele
speelsters het water werden uitgezon-
den, werd niet meer gescoord.

Oost Gelderlandrit
De "Oost-Gelderlandrit", een be-
trouwbaarheidsrit meetellende voor
het Nederlands kampioenschapp is
voor 1984 vastgesteld op zaterdag 3
november. De organisatie is weer in
handen van "De Graafschaprijders"
uit Vorden.

Motorcross
Jan Koop en
Rob Groot Tjooitink
winnen twee-uurs cross
De Graafschaprijders
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseJfc zaterdag-
middag op het Delden^cuit voor de
A- en B-rijders een twee-uurs qross.
Hieraan werd door negen teams deel-
genomen die er een bijzonder span-
nende strijd van hebben^maakt. Het

duo Jan Koop en Rob G root Tjooitink
slaagden erin twee uren in om in to-
taal 96 ronden af te leggen. Zij werden
op de voet gevolgd door resp. het duo
Rolf Oosterink en Marcel Bul ten met
95 ronden; 3. Tonny Harmsen en N ico
Bouwmeister 93 ronden; 4. Jan Klein
Brinke en Jan Oosterink 93 ronden; 5.
Waker Arendsen en Henk Bannink
93 ronden.
Voor de jeugd was een één uur duren-
de cross georganiseerd. Ook hier een
fanat ieke strijd met als winnaars het
duo Hans Berendsen en Adri van Ark
die 46 ronden aflegden; 2. Erik van
Ark en Wim Schoenaker 45 ronden; 3.
Peter Lenselink en Frank Arendsen
43 ronden; 4. Herbert Slokkers en Lu-
bert Lenselink 43 ronden; 5. Angelo
Stapelbroek en Jan Dijk 42 ronden.
Dick Pardijs reikte na afloop de pr i j -
zen u i t .

Ratti 2 - Zelos 6 9-0
Ratti 2 af d. zaterdag kampioen!!
Doordat concurrent SKVW vorige
week gelijk speelde tegen AZSV 10,
kon Ratti zich voordat de wedstrijd be-
gon kampioen noemen. Dat beteken-
de promotie naar de tweede klas. De
spelers werden dan ook flink in de
bloemetjes gezet. Zelos was onmid-
dellijk na de aanvang al de mindere.
De buitenspelval werd steeds openge-
zet door Zelos, zodat de ruststand be-
perkt bleef tot een 2-0 voorsprong,
welke tot stand kwam door G. van
Zeeburg en G. Hoetink. Direkt in de
tweede helft scoorde G. Oosterlaken
met een strak schot 3-0. Zelos hield
nog even stand, maar naarmate de
wedstrijd vorderde verhoogde Ratti
de score. Mede doordat Zelos maar
steeds ging oprukken naar de midden-
lijn, voor de buitenspelval, ging Ratti
individueel aan het werk, waardoor di-
verse keren de keeper onder vuur
werd gezet. Het verdere scoreverloop:
Gerrit Hoetink scoorde nog 4x, J. v.
Bommel lx en J. Harmsen lx. Een
goed resultaat voor de 2e uitgave van
Ratti afd. zaterdag. Na l jaar 3e klas te-
rug naar de tweede klas, met een doel-
gemiddelde van 84-20 uit 20 wedstrij-
den.

Beekbergen l - Ratti 11-4
Het eerste elftal van de afdeling zater-
dag van Ratti heeft in zijn laatste com-
petitiewedstrijd nog flink uitgehaald.
Het werd uiteindelijk 1-4.
Al spoedig konden de gasten op 0-1
komen doordat Wim Stokkink uit een
voorzet van Jan Nijenhuis O-1 kon sco-
ren. Voor rust bleef het daarbij of-
schoon Beekbergen nog een maal de
lat trof en Ratti ook niet meer kon sco-

/TiCHime
DORP/CEflTRUm

Wij zoeken een energieke

PART-TIME KRACHT
voor tenminste 8 uur p.w. (maandag-
morgen + 1 avond in de week), die be-
reid is al Ie voorkomende werkzaamhe-
den te verrichten w.o. keineren.
Beloning vlgs best. regeling
Informaties over de aard van de werk-
zaamheden zijn te verkrijgen bij de be-
heerder, de heer L. Bos - tel. 2722.
Schr. sollicitaties binnen 8 dagen te
richten aan de secr., Het Wiemelink 18,
7251 CZ Vorden.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

l.v.m. de jaarlijkse dodenherdenking is de

OPENBARE
BIBLIOTHEEK

op vrijdagavond 4 mei

GESLOTEN

Laat nu de zon maar komen!

150 breed 279,-

200 breed 325,-

250 breed 369,-

300 breed 419,-

350 breed 469,-

400 breed 515,-

D.H.Z. Zonneschermen
Voor de handige doe-het-zelver
Eventueel ook door ons te plaatsen.

Alles met uitval 100 cm.

Verder leveren wij alle types zonwering,
voor binnen en buiten.

Tegen uiterst scherpe prijzen!
Ook uw zonweringspecialist:

HELMINK b.v.
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514

ren. Na rust kreeg Ratti meer druk te
verwerken en na 20 minuten werd het
l - l via de Beekbergen-aanvoerder.
Maar de Kranenburgers kwamen te-
rug en kregen kansen. Al spoedig
werd het 1-2 doordat wederom Wim
Stokkink de voet op het juiste mo-
ment tegen de bal zette. Direkt daarna
werd het 1-3 doordat Henk Bulten
over rechts doorbrak en prima scoor-
de. Jan Nijenhuis mocht de eindstand
vlak voor tijd nog vergroten naar 1-4.
Mede dankzij dit resultaat heeft Ratti
l goed geboerd in de tweede helft van
de competitie. Ratti l eindigde dit sei-
zoen op een vierde plaats met 20 pun-
ten uit 18 wedstrijden in de tweede
klasse A.

Damesvoetbal
Ratti l - Gaanderen BI 3-0
In de Ie helft wist Ratti 2x te scoren
door doelpunten van A. Berendsen en
M. Gotink.
Ondanks de vele aanvallen op het
Gaanderense doel, was het een zeer
slechte Ie helft.
Na rust bleven de Ratti dames meer
terug, zodat de Gaanderense dames
meer op konden komen; de aanvallen
op het doel bleven, echter de doelpun-
ten bleven uit. Na een kwartier spelen
in de 2e helft moest A. Berendsen het
veld worden afgedragen daar zij onge-
lukkig ten val kam. A. Dostal kwam
voor haar het veld in en wist na ca. 10
minuten uit een mooie voorzet van M.
Gotink te scoren. Deze 3-0 stand was
tevens de eindstand.

Rietmolen - Ratti 2 0-2
Zondag 29 april moest het tweede elf-
tal van de dames van s.v. Ratti naar
Rietmolen om daar te voetballen voor
de tweede plek in de tweede klasse G.
Het werd een goede wedstrijd. Na een
sterk begin aan bejde kanten, kon Rat-
ti al in de 22e minuut de stand op 0-1
brengen. Na een prima opgezette aan-
val kon Gerrie Steenbreker via een
prachtige actie scoren.
Na de thee begonnen de Kranenbur-
gers al meteen goed. In de 3e minuut
brak Gerrie Berendsen door de verde-
diging van de Rietmolense dames, en
passeerde ook de keeper zodat de 0-2
een feit was. Rietmolen probeerde
nog van alles maar een goed keepende
Manuela Jansen was deze middag niet
te kloppen. Ook een toegewezen pe-
nalty wegens hands van Ratti kon
door de gastvrouwen niet worden ver-
zilverd. De eindstand bleef bij 0-2.

VREDESMARATHON 5 mei start
bij de vredeskraam (marktplein) van-
af 13.00 uur. Ook voor fietsers. Inl.
Tel. 2082.

TRIUMPH BH's haalt u bij

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN - TEL. 05752-1971

Voor een goed verzorgd
bos belt U

R. en W.
Vorden 05752-2422
Ruurlo 05735-1249

Mode koopt u IN l '
Beta.llli.lll' M i iKJ IM.hr Mr(!m<|

koopt u in ()fott. ' rn kleine ruiten

bij de t | i < ite maten spa

TPMINSFWEG?9 VO«DfN l

Parkeren \n >< <\ de dei»

KONTROLEUR
Uw Echte Bakker grijpt regelmatig
naar de thermometer. Niet vanwege
de koortsachtige drukte in de bakke
rij, maar om de temperatuur van het
deeg te kontroleren
Ideaal is 26 graden. Als dat niet het
geval is. doet de gist niet goed z'n
werk en rijst het brood niet optimaal
Daarom houdt uw vakman dat altijd
heel goed in de gaten, want u wilt
toch altijd het allerbeste brood?
Uw Echte Bakker - bakker in de
hoogste graad!

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384
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